
Ka skjer?        14.12.18 

Julestria har tatt oss og vi har vel nærmest gått ombord i hurtigbåten med kurs for julen og 

Hustadvika kommune. 😉 
 

Administrativ organisering 
Etablering av Hustadvika kommune skjer innenfor reglene som gjelder for virksomhetsoverdragelse, 
og prosessen med innplassering følger de anbefalinger KS har utarbeidet. På drøftingsmøte den 
5.12.18 med de tillitsvalgte og hovedverneombudene, ble vi enige om hvem som er med i utvalget 
for innplassering i enhetsnivået. De som formelt er enhetsledere i dag i Eide og Fræna kommuner er 
med i utvalget. Disse får tilbud om kartleggingssamtale.  
 
Arbeidet med administrativ 

organisering går videre. Så langt 

er den overordnede strukturen 

vedtatt av fellesnemnda, og det 

videre arbeidet skal 

gjennomføres administrativt. 

Flere prosesser påvirker 

naturligvis arbeidet, deriblant 

vedtak om etablering av 

familiens hus og utredning i regi 

av PwC for pleie og 

omsorgstjenesten. I denne 

fasen ser vi at det vil være en 

styrke for arbeidet å involvere 

enhetslederne godt i prosessen. 

Enhetslederne er invitert til å 

komme med konkrete innspill. 

Hvordan tenker dere at fremtidens kommune skal være organisert? 

Det er anledning til å komme med innspill i stort og smått. 

Innspill kan være; 

• på mer overordnet nivå 

• struktur for en eller flere kommunalsjefers portefølje 

• knyttet til enkeltenheter eller utvalg av enheter 

• organisering av hele eller deler av stab/støtte 

• spesialfunksjoner 

• enkeltavdelinger 
Det legges ingen føringer her, da det viktigste er å få inn alle innspill. Videre diskusjon rundt dette vil 

komme på første felles enhetsledermøte for Eide og Fræna i januar. Dersom du som medarbeider har 

innspill, så formidler du dem via din enhetsleder. Innspill kan sendes Per Sverre på epost, innen 

torsdag 18. januar 2019. 

  
Fra Per Sverre og Anne   
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