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Hensikt og målsetting 
 
Intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna sier følgende:  
 

o Konkrete målsettinger for den nye kommunen (s 2) 

[… ] 

 Gode og likeverdige tjenester 

 Bærekraftig økonomi 

 Desentralisert tilbud innenfor basistjenestene 

 Sterkere fagmiljø, bedre ressursutnyttelse og rettsikkerhet for 

innbyggerne 

 Kvalitet i skole og barnehage gjennom enhetlig utvikling og 

samarbeid 

 God helse for innbyggerne 

 Omsorg med fokus på livskvalitet og mulighet for å bo lengst mulig i 

eget hjem 

 Styrke ungdomsarbeid gjennom medvirkning og forebyggende arbeid  

[…] 

 

o Tjenestestruktur (s. 4) 

[…] 

Kommunen skal organiseres etter nærhets- og funksjonsdelingsprinsippet. 

Basistjenestene (skole og andre opplæringstilbud, barnehage, omsorgsboliger, 

hjemmetjenester, legekontor, helsestasjon, sykehjem, kulturtjenester, bibliotek) skal 

være desentraliserte.  

 
o Administrativ organisering (s. 7) 

[..] 

Eventuell effektiviseringsgevinst kan benyttes til å bedre innbyggernes tjenestetilbud 

med fro eksempel å på plass kommunepsykolog, døgnbemannet barnevernsvakt og 

ungdomskontakt. 

 

Det skal etableres et «familiens hus» i Eide. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt 

tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. 

Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres familier 

samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. Målsettingen er at familiene skal 

møte en helhetlig og familiestøttene tjeneste i et og samme hus. 

[…] 

 

o Ambisjoner og muligheter (s 9) 

[…] 

Den nye kommunen tar sikte på seg å være en foregangskommune innen 

velferdsteknologi. Velferdsteknologien skal bidra til at tjenestemottakere mottar 

tjenester som gir trygghet og øker mestringsevnen.  

[…] 

 



Kartleggingsarbeidet skal ende i en kartleggingsrapport som skal brukes som grunnlag i videre arbeid 
med utredninger og arbeid i arbeidsgrupper. Dokumentet er ment som oppslagsdokument når vi har 
faktiske spørsmål om hvordan virksomheten er organisert, hjemlet, retningslinjer og andre faktiske 
forhold. 
 
Dokumentet er bygget opp slik spørsmålene ble stilt i arbeidet med kartleggingen.  
 

1. Hvordan er organiseringen i dag? 
2. Hva slags interne reglement har dere? 
3. Hva slags avtaler har dere? 

a. Internt med andre enheter 
b. Med Eide eller Fræna kommune 
c. Interkommunale avtaler 

4. Hva slags planer har dere? 
a. Sist oppdatert? 
b. Utvikling av tjenesten? 

5. Hvilke IKT-systemer har dere i bruk? 
6. Er det noe ved virksomheten som vi kan vente med til etter sammenslåingen? 
7. Er det noe vi kan iverksette/ samordne straks? 
8. Hvilke arbeidsgrupper mener du er nødvendig i prosessen 

a. Når? 
b. Hva må de arbeide med? 

9. Kritiske områder som bør avklares? 
10. Behov for tverrfaglige grupper? 
11. Forhandler vi med andre kommuner om samarbeid nå? 
12. Hvilket spørsmål har vi ikke stilt, som burde vært med? 

Kartleggingsrapporten bygger på innspill fra gruppearbeidet som ble gjennomført på Vonheim 
30.08.17. I slutten av dokumentet under oppsummering skisserer prosjektet veien videre slik det kan 
se ut i dag.  

  



1. Hvordan er organiseringen i dag? 
 

Eide Kommune  
 

Eide kommune har en flat struktur og består av seks enheter med hver sin enhetsleder.  
Organiseringen ser slik ut:  

 

 
Utdypende kommentarer: 

 Under enhet for kultur og familie (familiedelen av enheten) finnes følgende deltjenester:  

o Forebyggende helsetjenester som helsestasjon, svangerskapsoppfølging og 

skolehelsetjeneste. 

o Familieterapi/familieveiledning. 

o Tiltak for funksjonshemmede under 18 år  

o Avlastningsbolig, avlastningstiltak 

o Støttekontakt 

o Omsorgslønn barnefamilier 

o BPA – barn og unge 

o Fysioterapi- og ergoterapitjeneste under 18 år 

o Driftsavtale fysioterapi (2) 

o Frisklivssentral  

Rådmann

Hjemmetjenesten

Slettatunet Dagsenter 

Slettatunet, Bjørklia og 
Lauvhaugen omsorgsboliger

Hjemmesykepleie 

Div. støttetjenester *

Hjemmeavlasting

Kultur og familie*

Kultur 

(Se kartelling for kultur for mer 
informasjon)

Helse

Tiltak funksjonshemmede

Bo og habilitering

Botjeneste Mikklmarka og 
"sattelitter"

Brukerstyrt personlig assistent 
(BPA)

Eide dagsenter

Rådhuskantina

Vaktmester team

Transport ordning

Bolig forvaltning

Mestringsenheten*

Gnisten dagsenter

Furutoppen sykehjem

Kommunalt legesente

Hovedkjøkken

Kommunal legevakt/KAD

Slettatunet sykehjem

Merkantil tjeneste



o Folkehelsekoordinator / God helse 

o Koordinerende enhet  

o Veileder ift individuell plan (Acos IP) 

o Barnevern – kontaktperson - økonomi  

o SMISO - økonomi 

o Krisesenter - økonomi 

 Under enhet for mestring finnes følgende deltjenester:  

o Ambulerende team (rus og psykisk helse) 

o Prosjekt rettet mot ungdomsskole/VGS 

o Gnisten dagtilbud 

o Rask psykisk helsehjelp (etableres jan. 18) 

o Psykologtjenester (stilling utlyst) 

 Under Hjemmetjenesten og boksen "Div. Støttetjenester" finnes det følgende deltjenester:  

o Trygghetsalarmer 

o Matombringing 

o Hjelpemidler 

o MOBO (tildelingsrett) 

o Kreftkoordinator  

o Fysioterapeut 

o Støttekontakt over 18 år 

o Omsorgslønn  

 
 

Fræna kommune 
 

Fræna kommune har valgt å organisere sin PROF- tjeneste (Pleie, Rehabilitering, Omsorg og 
Forebyggende tjenester) i tre nivå. Tjenesten består av fire enheter med hver sin 
enhetsleder. Tre av enhetene er delt i flere avdelinger som igjen har sine fagledere. Disse 
faglederne har forskjellig benevnelse, slik som institusjonsledere, soneledere og 
avdelingsleder. Enkelte områder har også teamledere, og teamleder har ikke personalansvar 
eller budsjettansvar. Fra høsten 2017 er det felles enhetsleder for institusjonstjenesten og 
hjemmebaserte tjenester.  Organiseringen på kartleggingstidspunktet ser slik ut:  

 



 
 

De grønne er samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming. Den gule er bolig 
for personer med psykiske lidelser.  

 

Utdypende kommentarer: 

 Under enhet for NAV finnes følgende deltjenester:  

o Opplysning, råd og veiledning 

o Økonomisk stønad(sosialhjelp) 

o Midlertidig botilbud 

o Kvalifiseringsprogrammet 

o Individuell plan  

o Generelle oppgaver 

 
 
For nærmere beskrivelse av området med antall ansatte mm se kapittel for 
«Virksomhetskartlegging». 

 

2. Hva slags interne reglement har dere? 
 

Eide kommune 
Eide kommune har følgende interne reglement: 

• Delegasjonsreglement 

• Innkjøpsreglement 

• Permisjonsreglement  

• Etiske retningslinjer 

• Heldøgns omsorg  

• Personalhåndbok 

• Lønnspolitisk retningslinjer 

• Økonomi og 

budsjettreglement 

• AKAN 

• Kjøreregler 

• Serviceerklæringer  

Fræna kommune  
Fræna kommune har følgende interne reglement: 

• Delegasjonsreglement 

• Innkjøpsreglement  

• Permisjonsreglement 

• Etiske retningslinjer 

Rådmann

Kommunalsjef

Hjemmebaserte-
tjenester 

Lundhaugen 
omsorgssenter

Auretunet 
omsorgssenter

Hjemmetjenest
en 

Hesteovvegen38
/ Dalelia

Holalia 

Hesteovvegen 14

Haukås

Knausveien

Eidem

Institusjonstjenester

Farstad 
omsorgssenter

Bøtunet

Fræna 
sjukeheim og 

omsorgssenter 

Kjøkkentjeneste

Helse/Familie

Tiltak funksjons-
hemmede (inkl. 

avlastning)

Helsestasjon

Helse Hustad 
Fengsel

Fysio-/ 
rehabilitering

Hjelpemiddel-
forvaltning

Fræna 
legekontor

Barnevern

Forvaltningskontor NAV* Flykninge-
tjenesten



• Gaver og påskjønnelser 

• Databrukeravtale 

• AKAN 

• Heldøgns omsorg 

• Institusjonsforskrift  

• Internt feriereglement  

• Lønnspolitisk plan  

• Budsjettreglement 

• Personalhåndbok  

 
Utover de interne reglementene har kommunen(e) eget kvalitetsutvalg, systemgrupper, 
turnusutarbeiding, stillingsinstrukser, ressursnettverk i palliasjon og førstehjelpsinstruktører.  
 

3. Hva slags avtaler har dere? 

Eide Kommune  
 

Eide kommune har blant annet følgende avtaler: 
 

• Barnevernet i samarbeid med 

Molde 

• Trygghetsalarmavtale med 

brannvakta i Molde 

• KAD-seng 

• Legevaktsamarbeid 

• Bilavtale (Slatlem) 

• Avtale med høyskolen og 

videregående skole 

• Interkommunalt krisesenter 

• Voksenopplæring i Fræna 

• Flyktningtjenesten i Fræna 

• Renhold og vaskeritjenester 

(Unica) 

• Samarbeidsavtale med 

helseforetaket 

• Avtale med RIR 

• Avtale med AGA (oksygen osv.) 

• Strømavtaler (Istad og fjordkraft) 

• Interkommunal arkivavtale 

• Innkjøpsavtale  

• Felles kreftkoordinator med 

Fræna 

• Mestringsenheten (Eide 

Vertskommune) 

• Kystlab 

• Inkontinentsutstyrsavtale med 

BOOTs til hjemmeboende 

• Tolketjenste 

• Nødnett 

• Samarbeidsavtale med Svanpro 

(under arbeid). 

• ULOBA, kjøp av tjenester. 

• Multidose, avtale med Vitus 

Apotek. 

• Serviceavtaler, diverse 

leverandører 

• Jordmor, selger tjenester 20% til 

Gjemnes. 

• Smiso 

• PPT – Eide vertskommune (Eide, 

Gjemnes og Fræna) 

• Samba (Samarbeid rund barn) 

• Kriseteam 

• Småbarnsteam 

• Rusteam 

• Samarbeid Friskliv 

• Jordmor 

• Barnevernsvakt ROR 

• Nettverksgruppe ORKide 

• MOT 

• Forandringsfabrikken/Mitt liv 

• Kjør for livet 

• Tidlig inn (KoRus + 3 kommuner) 

• Barnespor (KoRus) 

• Delta (KoRus) 

• Diverse samarbeidstiltak 

Helseforetak 

• Avtale med privat aktør i forhold 

til praktisk bistand i hjemmet.  

 

Fræna Kommune  
 
Fræna kommune har blant annet følgende avtaler: 



 
• NAV har vertskommuneavtale 

med Eide 

• Samarbeidsavtaler med 

helseforetaket for alderspsykiatri 

• Transport for handicap for Fræna 

og Eide 

• Felles kreftkoordinator med Eide 

• Trygghetsalarmavtale med 

brannvakta i Kristiansund 

• Vaskeriavtale med Torabu 

• NAV har avtale med Torabu og 

Svanpro 

• Egen kommunal avtale med 

Torabu (Arbeidsplasser) 

• Miljøretta helsevern har avtale 

med Kystlab 

• KAD-seng 

• Legevaktsamarbeid 

• Avtale med mestringsenheten 

(LAR) 

• Bilavtale (Slatlem) 

• Inkontinensutstyrsavtale med 

Boots til hjemmeboende 

• Multidose, avtale med Vitus 

• Avtale med høyskolen og 

videregående skole 

• Tolketjeneste med Herotolk 

• Interkommunalt krisesenter 

• PPT 

• SMISO 

• Nødnett 

• NAV har avtale med staten 

• Serviceavtaler 

• Samarbeidsavtale med 

helseforetaket 

• RIR og AGA 

• Strømavtaler 

• KAD seng sammen med 

mestringsenheten 

• Innkjøpsavtale  

• Interkommunal arkivavtale 

• Tverrfaglig råd 

• Psykososialt kriseteam (Inkl 

rutinebeskrivelser) 

• Helsetjenesten i Fengsel 

• Småbarnsteam 

• Friskliv 

• Nettverksgruppe ORKide 

• MOT 

• Forandringsfabrikken/Mitt liv 

• Kjør for livet 

• Tidlig inn (KoRus + 3 kommuner) 

• Barnespor (KoRus) 

• Kvalitet i alle ledd (HF + 5 

kommuner)  

• Vertskommuneavtale om 

samarbeid med flykningtjenesten  

• Diverse samarbeidstiltak med 

Helseforetak 

 

Innspill/oppdatering etter verifisering 
Det er planer om samarbeid om hverdagsrehabilitering fra 2018. 
Samarbeid om velferdsteknologi i regi av ROR.  
 

4. Hva slags planer har dere? 
 

Eide Kommune  
 
Eide kommune har blant annet følgende planer: 

• Boligsosial handlingsplan 

(august 2017) 

• Ruspolitisk handlingsplan 

(november 2017) 

• Helse- og omsorgsplan 

(november 2017) 

• Vold i nære relasjoner (mai 

2017) 

• Alkoholpolitiske retningslinjer 

(mai 2016) 

• Beredskapslan (2015) 

• Oversikt over helsetilstanden 

(2016) 



• Strategisk kompetanseplan 

(under utarbeidelse)  

• Demensplan 

• Turnusprotokoll 

• HMS plan 

• Smittvernsplan 

 

Fræna Kommune  
 
Fræna kommune har blant annet følgende planer: 

• Boligsosial handlingsplan 

(August 2017) 

• Ruspolitisk handlingsplan 

(2016) 

• PROF-retningsplan (Okt 2013) 

• PROF-handlingsplan (høst 

2017) 

• Beredskapsplan (Mai 2016) 

• Vold i nære relasjoner  

• ROS-analyse 

• Smittevernplan 

• Oversikt over helsetilstand 

(Under utarbeidelse) 

• Strategisk kompetanseplan 

(Under utarbeidelse) 

• Årshjul 

 

Utvikling av tjenesten/ønsker 
Under punktet "Hva slags planer har dere" har gruppen kommet med følgende ønsker 
og/eller behov for utvikling av tjenesten: 
 

• Fortsette utviklingen av 

Mestringsenheten 

• HOPP (helsefremmende 

oppvekst) 

• Hverdagsrehabilitering 

• Velferdsteknologi 

• Samkjøre Gerica i begge 

kommuner så tidlig som mulig 

• Boligsosial forvaltning 

• Hjelpemiddelforvaltning 

• Arbeidsrettet samarbeid 

mellom Flyktningetjenesten, 

Opplæringssenteret og NAV 

• Tettere samarbeid mellom 

Forvaltningskontor og skole 

(forsterkede tiltak for felles 

brukere) 

• Frisklivsentral også for 

barn/unge 

• Videreutvikle demensteam/ 

demenskoordinator 

• Rehabiliteringsteam 

• Dagtilbud demente 

• Nye måltids rutiner 

• Eide har startet tanker på å 

levere varm mat inn i 

barnehage, skole og SFO. 

• Fagutviklingsteam 

• Palliasjons ressursgruppe 

• IKT tjenester (Gerica, mobil 

pleie) 

• Kompetansegrupper 

• Ressursperson 

konflikthåndtering 

Innspill/oppdatering etter verifisering 
Vinter 2017 ble det etablert ei arbeidsgruppen innenfor kjøkken med medlemmer fra begge 
kommuner. De har jobbet med å avklare hvilke muligheter kommunen har for levering av 
mat, og hvilke metoder de skal bruke i produksjonen. De er enige om å sette fokus på å jobbe 
videre med sammenslåing.   

 

5. Hvilke IKT-systemer har dere i bruk? 

Eide Kommune  
Eide kommune har blant annet følgende IKT systemer i bruk: 
 



• Gerica 

• Visma Økonomi 

• MinVakt (tilkallingssystem) 

• Ephorte 

• Acos IP 

• System X (legekontoret) 

• Trygghetalam TMA/ Kjøpe nytt 

2017 

• HsPro: Helsestasjon, fysioterapi 

barn  

• SYSVAK 

• Bostøtte 

• Capitech: Mestringsenheten m.fl 

• FIT outcomes: 

Feedbackinformerte tjenester, 

polikliniske samtaler 

Mestringsenheten 

• Assistert selvhjelp: 

Mestringsenheten/rask psykisk 

helsehjelp 

 

Fræna Kommune  
 
Fræna kommune har blant annet følgende IKT systemer i bruk: 

 
• Gerica 

• Visma 

o Flyktning 

o Voksenopplæring 

• RS (tilkallingssystem) 

• Ephorte 

• Acos (individuell plan) 

• Socio (NAV) 

• HsPro (helsestasjon) 

• System X (legekontorene) 

• Exor Live (øvelsesprogram for 

fysioterapi)  

• HsPro: Helsestasjon, fysioterapi 

barn 

• Familia: barnevern 

• Capitech 

 

6. Er det noe med virksomheten som vi kan vente med til etter sammenslåingen? 
 
Enhetene er komplekse og det kreves gode prosesser for at vi skal ende opp med gode, 
koordinerte tjenester. Prosessene/arbeidsgruppene bør starte så raskt som mulig.  
 

Innspill/oppdatering etter verifisering 
 Produksjonsmetode på kjøkken kan avventes.  
  

7. Er det noe vi kan iverksette/samordne straks? 
 

Følgende kan iverksetter/samordnes: 
 

 Samordne Gerica 

 Samordne Socio 

 Vertskommuneavtale for 

Flyktningtjenesten 

 Etablere samarbeidsrutiner for NAV, 

Flyktningtjenesten og 

Opplæringssenteret 

 Samkjøre (strategisk) kompetanseplan 

 Etablere funksjonen 

demenskoordinator 

 Etablere demensteam 

 Felles dagtilbud for demente  

 Dagtilbud 

 Ressursgruppe for kap 4 i pasient- og 

brukerrettighetsloven er etablert i 

Fræna 

 Ressursgruppe for kap 9 i helse- og 

omsorgstjenesteloven er etablert i 

Fræna  

 Kvalitetsutvalg 

 Helsesøster med videreutdanning i 

familieveiledning 



 Kommunepsykolog 

 Ressursnettverk i palliasjon 

 Informasjon til Eide om 

Forvaltningskontoret (om hva som må 

være på plass osv) 

 Hverdagsrehabilitering 

 Avvik system 

 Kjøkkendrift 

 BPA koordinator 

 Samarbeid om familieveileder?  

 Starte prosesser der kommunene har 

parallelle tjenester.   

 Hjelpemiddelforvaltning 

 
 

8. Hvilke arbeidsgrupper mener du er nødvendig i prosessen? 
 
Under kartleggingsmøte framkom det et ønske for følgende arbeidsgrupper: 

 

 Felles 

arbeidsgruppe/systemansvarsgruppe 

for fagsystemet Gerica (i 

utrednignsfasen) 

 Felles læringsnettverk for gode 

pasientforløp for eldre og kronisk syke 

 Frisklivssentral  

 Hverdagshabilitering/rehabilitering 

 Felles forvaltningskontor 

 Velferdsteknologi 

 Boligforvaltning 

 Lavterskel arbeidstilbud (NAV, ++++) 

 Ny felles plan for  

o PROF/Helse- og omsorgsplan 

gjeldene fra 01.01.2020 

o Boligsosial handlingsplan 

o Folkehelseoversikt 

 KAD-seng(er) 

 Legevakt 

 Bemanningsgjennomgang/pleiefaktor/

kompetanse 

 Organisasjon og struktur 

 Kjøkken 

 Helhetlig pasientforløp 

 

Innspill/oppdatering etter verifisering 
Kjøkkenpersonale i kommunen har allerede etablert en arbeidsgruppe. De har en 

møtefrekvens hver tredje måned.  De jobber med felles målsetting, bli mer like, eierskap til 

prosessen, motarbeide underernæring og fokus på bruker.  

9. Kritiske områder som bør avklares? 
 
Følgende områder bør avklares:  

 

 Tid og menneskelige ressurser for å 

jobbe med sammenslåingen 

 Når vi går ut av IKT Orkidé, må vi sørge 

for at vi får representanter inn i felles 

samarbeidsgrupper for fagsystemer 

 Vi mangler felles rådmann 

 Usikkerhet kan føre til at vi mister 

kompetanse 

 Nye lokaler for hjemmetjenesten i 

Elnesvågen 

 Investeringsmidler til ombygging av 

pensjonærboligen til 

Mestringsenheten 

 Sykepleiemangel Fræna 

 Bemanningsøkning Eide 

 Hjelpemiddelansvarlig Eide 

 Avklare fremtidig organisering av 

barnevern. 1 års oppsigelse av avtalen 

mellom Eide og Molde.  

 Avklare barnevernsvakt 

 Kartlegge ulikheter i ressurser, for 

eksempel har Fræna ergoterapeut i 

100 % stilling, Eide 10 %. Fræna er i 

ferd med å ansette ernæringsrådgiver 

i 100 % stilling.  



 Teknisk hjelpermiddelforvaltning, for 

lite ressurser/kritisk i begge 

kommunene.  

 

10. Behov for tverrfaglig grupper? 
 

Følgende behov for tverrfaglig gruppe ble diskutert under kartleggingsmøtet: 

 

 Rehabiliteringteam 

 Demensteam 

 Kjøkken 

 Forvaltningskontor 

 Tverrfaglig råd/Samba, form må 

diskuteres 

 Tverrfagligdrøftingsmøte/Forvaltnings

/tiltaksteam for barn og unge 

 Habiliteringsteam 

 Småbarnsteam 

 

11. Forhandler vi med andre kommuner om samarbeid nå? 
 

Det er ikke registrert forhandlinger om samarbeid på området. Men kommunene forhandler med 
IKT ORKide for å avslutte samarbeidet på IKT.  
 

Innspill/oppdatering etter verifisering 
Barnevernsvakt for Fræna er under arbeid, har vært politisk behandlet i PLØK, skal opp til 
kommunestyre i januar.  

 

12. Hvilke spørsmål har vi ikke stilt, som burde vært med? 
 
Følgende spørsmål burde vært med; Hvordan skal vi bli kjent med hverandre?  
 

 Et mulig tiltak foreslått av gruppen er; Eide blir invitert til Helsefestivalen i Fræna våren 

2018 

Oppsummering fra prosjektet Hustadvika kommune 
Rapporten inneholder innspill fra helse- og omsorgssektoren i Eide og Fræna. 

Som svar på kartleggingen innenfor tjenesteområde helse- og omsorg, vurderes denne rapporten 

som tilstrekkelig. Kartleggingsrapporten for området blir sendt for verifisering hos tjenesten og 

tillitsvalgte, før kartleggingen vurderes ferdigstilt. 

  



Virksomhetskartlegging Helse og omsorg, Nav, og Flyktningetjenesten i Eide og Fræna 
 

Helse og omsorg Eide kommune  
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

  



Helse og omsorg Fræna kommune 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

NAV 
 

 
 

Flyktningetjenesten  
 

 
 


