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Hensikt og målsetting 
 
Intensjonsavtalen mellom Eid og Fræna sier følgende:  
 

 Konkrete målsettinger for den nye kommunen. (s. 2) 
o Gode og likeverdige tjenester: 

 Bærekraftig økonomi 
 Desentraliserte tilbud innenfor basistjenestene 
 Sterke fagmiljø, bedre ressursutnyttelse og rettssikkerhet for 

innbyggerne. 
o Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling: 

 Sikre attraktive boligtomter i hele kommunen 
 Sammenhengende gang- og sykkelveg gjennom hele kommunen 

o Bærekraftig og sterk kommune: 
 Større fagmiljø for arealplanlegging 



 Møte klimautforinger gjennom satsing på miljø, og bidra til å innfri 
nasjonale og internasjonale mål 

 Samfunnsutvikling (s. 5)  

Den nye kommunen skal jobbe for å utvikle og realisere samferdselsløsninger (veger og 
busstilbud) som binder kommunen sammen.  
 

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 og senere arbeid i tekniske avdelinger i Fræna og Eide.  
  



 

1. Hvordan er organiseringen i dag. 
Hovedforskjellen er at Teknisk i Eide ikke er delt i 2 som i Fræna. Eide har ikke uteavdeling. 
Disse oppgavene er flyttet til vaktmestertjenesten. Fræna har egen uteavdeling med ansvar 
for vei, vann og avløp. Eide kjøper eksterne avløpstjenester fra private (Eide Vassverk SA) og 
Eide Vassverk SA leverer vatn. I Eide har hver enkelt resultatenhet ansvar for sine bygg. I 
Fræna kommune er ansvaret for alle kommunale bygg lagt under «Anlegg og drift». 
 
 

Fræna: 
I Fræna er tekniske tjenester delt i avdelingene teknisk forvaltning og teknisk drift. 
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Teknisk drift og anlegg Fræna 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



Eide:  
 

Teknisk avdeling i Eide kommune: 
 
 

 
 

2. Hva slags interne reglement har dere? ( E – Eide og F – Fræna kommune) 
 Personalhåndbok (E og F) 
 Handlingsplan for HMS oppfølging (i samarbeid med bedriftshelsetjeneste) – (E og F) 
 FDV – system for drift av vann og avløpsområdet (E og F) 
 Felles HMS – system – Eide har Compillo (ikke kommet skikkelig i gang). Fræna har 

eget system. 
 Delegasjonsreglement (E og F) 

 

3. Hva slags avtaler har dere? 
Internt med andre enheter 

 Eide Vassverk (drifter avløp pumpestasjoner og renseanlegg for Eide 
kommune) 

 Fræna brannvesen har avtale om avløpsvakt etter ordinær arbeidstid 
 Fræna brannvesen har avtale med hjemmetjenesten (praktisk bistand) 
 Vaktmestertjenesten i Eide har ansvar for utkjøring og opplæring av 

hjelpemidler 
 Fræna brannvesen har ansvar for kommunale innbruddsalarmer 

 

Med Eide eller Fræna kommune 
 Avtale om feiing mellom Eide og Fræna 
 Kartforvaltning 



 Kommunene Eide, Fræna og Aukra forsynes av felles drikkevannskilde 
(Trolldalsvatnet) i Eide. (Avtalen er knyttet mot Eide Vassverk SA) 
 
 

Interkommunale avtaler 
 RIR (renovasjon og slamtømming) 
 Kartsamarbeid (Romsdalskart) 
 ORKIDE (IKT – utgår trolig, innkjøp….) 
 Nordmøre interkommunale oljevernberedskap (E) 
 Romsdal interkommunale oljevernberedskap (F) 
 Landbruk og viltforvaltning mellom Fræna og Eide 

 

Navn Eide Fræna Andre Molde Midsund Nesset 
 

Brannsamarbeid Molde-Eide X 
 

X X 
   

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og 
Romsdal 

 
X X X X X 

 

Eide Vassverk BA X X X 
    

Landbrukskontor X X X 
   

§28 

Matrikkelsamarbeid Aukra-Eide X 
 

X 
    

Matrikkelsamarbeid Molde-Eide X 
 

X X 
   

Rir Næring AS X X X X X X AS 

Romsdalshalvøya Interkommunale 
Renovasjonsselskap IKS (RIR) 

X X X X X X IKS-
loven 

Romsdalshalvøya Interkommunale Utvalg 
mot Akutt Forurensning (RIUA) 

 
X 

    
§27 

Nordmøre Interkommunale utvalg mot akutt 
forurensning (NIUA) 

X  X     

Skogbrukssamarbeid Fræna-Eide-Aukra X X X 
    

 
 

4. Hva slags planer har dere? 
 
- Viser til begge kommuners planstrategier, hvor alle vedtatte og planlagte planer er listet 

opp. 
- Eksempel: 

a. Overordnet Beredskapsplan (E og F) 
b. Helhetlig ROS-analyse (E og F) 
c. Eget styringsdokument for beredskapsarbeidet (E og F) 
d. Trafikksikkerhetsplan (E og F) 
e. Klima og energiplan (E og F) 
f. Hovedplan for avløp (E og F) – (Felles hovedplan for vann og avløp er ferdig i Eide ved 

slutten av 2017) 
g. Kommuneplan (samfunnsdel + arealdel) 

 
 

5. Hvilke IKT-systemer har dere i bruk? 
 Komtek 
 Ephorte 



 Gisline 
 Visma 
 Capiteck 
 Norkart sitt FDV-system for forvaltning, drift og vedlikehold 
 Jonatan (renholdplanlegging) 
 Autocad 
 Matrikkelen med tilhørende tilganger  
 Office programmene (word, excel etc.) 
 Extranett (fellesportal mot ORKIDE) 

 
  

6. Er det noe ved virksomheten som vi kan vente med til etter 
sammenslåingen? 

 Lage nye og gode rutiner og maler 
 Samkjøre rutiner og maler for saksbehandling (eks. saksflyt i ephorte) 
 Noen avtaler knyttet til offentlige anskaffelser, vil gå ut etter 1.1.2020 (eks. 

brøyteavtaler i Fræna. Samordnes straks det er hensiktsmessig.) 
 Generelt vil mange oppdaterte /godt fungerende planer kunne fungere en stund i 

«gamlekommunene», inntil det er kapasitet / hensiktsmessig å lage felles plan for 
nykommunen. 
 

7. Er det noe vi kan iverksette/ samordne straks? 
 Eide kan ta i bruk Fræna sitt FDV-system for bygg 
 Kjøp av nytt og kostbart utstyr og nye ansettelser må samordnes  

 
 

8. Hvilke arbeidsgrupper mener du er nødvendig i prosessen 
 Byggesak, fradeling, etc. 
 Oppmåling, seksjonering, eiendom, matrikkel, kart 
 Plan (iht. plan og bygningslov) – hvis plan skal legges under Teknisk slik det er 

organisert i Fræna.  
 Brann og beredskap 
 Vei, vann og avløp 
 Drift av kommunale bygg og areal (vaktmestere, renhold) 
o Tverrfaglig gruppe (repr. fra de andre gruppene) 

 

9. Kritiske områder som bør avklares? 
Gjennomgang av alle inngåtte avtaler med «gamlekommunene» 
 

10. Behov for tverrfaglige grupper? 
 
Noen arbeidsoppgaver (eks. prosjektarbeid) krever samarbeid mellom flere fagområder. 
Dette gjør at det trolig er behov for en tverrfaglig gruppe. En person fra hver av 
arbeidsgruppene, deltar i den tverrfaglige gruppen. 



 

11. Forhandler vi med andre kommuner om samarbeid nå? 
Vi forhandler ikke med andre kommuner nå. 
 

12. Hvilket spørsmål har vi ikke stilt, som burde vært med? 
Antall ledernivå må avklares, og i hvilken grad de ulike ledernivå skal ha økonomiansvar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


