
Ka skjer?       15.04.19 

Som den observante medarbeider har sett, så har vi sluttet å bruke slagordet: «I samme båt med 

kurs for Hustadvika kommune.» Det ble liksom litt vanskelig å fortsette med dette etter hendelsen på 

Hustadvika. Kanskje vi nå er klare for «sammen greier vi det!»? 

Uansett så er det mange som legger ned stor innsats fram mot etableringen av Hustadvika 

kommune. Takk til alle dere som jobber mye nå!! Vi ser at det gjøres mye godt arbeid og vi er glad 

for den ekstra deltagelsen. 

 

Organisering 

Per Sverre sier følgende i facebookintervjuet til medarbeiderne: «Jeg er svært opptatt av at det 

skal være bred involvering og åpne arbeidsprosesser. Det er viktig med stor takhøyde i 

vurderingsfasen, og gode prosesser mener jeg bidrar til bedre forankrede beslutninger.»  
 

Organiseringen av Oppvekst, 

kultur og kunnskap blir slik som 

vist på bildet. Odd Eirik er 

allerede i gang som 

kommunalsjef og det blir 20 

enheter, en barnehagefaglig og 

en skolefaglig rådgiver på 

kommuneområdet. 

 

 

 

På teknisk og miljø er Ole Bjørn i 

gang som kommunalsjef. Der blir 5 

enheter.  

 

På kommuneområdet helse og 

velferd ble det gjennomført 

kartleggingssamtaler i hele forrige 

uke og disse gir viktig informasjon i 

forhold til organisasjonsmessige 

avklaringer.  

Arbeidet med innplassering i enheter er godt i gang og mange har takket ja til tilbud om 

enhetslederstilling i Hustadvika kommune. Tilsettingsutvalget som består av kommunalsjefen for 

tjenesteområdet, Per Sverre, Anne, Utdanningsforbundet ved Kristin Røed, sjukepleierforbundet ved 

Kari Holten, fagforbundet ved Tor Gunnar Johansen og Carita Naas, har hatt to møter. Videre 

innplassering vil skje fortløpende etter påske.  

Ellers kan det komme tilpassinger av organiseringen i løpet av 2019. Det er viktig at vi blir 

en organisasjon som evner å tilpasse oss de utfordringene som vi har og får. Å oppnå 

Hustadvika-kvaliteten vil kreve en omstillingsvillig organisasjon. 

Til slutt vil vi ønske alle en super påske!     Fra Per Sverre og Anne 


