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Høringsdokument Enhetslederstruktur i Hustadvika kommune 

Per Sverre er nå ferdig med forslag til administrativ organisering av enhetslederstrukturen i 

Hustadvika kommune. Forslaget ble sendt ut på høring til hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, 

strategisk ledergruppe og enhetsledere i Eide og Fræna 6.02.19. 

 

Høringsfristen er satt til 20. februar, som er sammenfallende med tidspunkt for gjennomføring av 

formelle drøftinger med hovedtillitsvalgte. Administrasjonssjefen vil på bakgrunn av høringsinnspill 

og gjennomført drøftingsmøte stadfeste enhetslederstrukturen for Hustadvika kommune, og 

deretter starte innplassering av ledere. Forslaget er som følger: 

 
Kommuneområde Kultur, kunnskap og oppvekst (kan få et annet navn administrativt) 

 

 
For ordens skyld presiseres at det foreslås at skoler og barnehager er egne enheter. Noen av enheten 
har en annen navngiving enn det som gjelder i dag, men vennligst ikke legg vekt på det. Enhetene 
skal få korrekt navn i det endelige organisasjonskartet. 



Enhetsstruktur Helse og velferd 

 
Nærmere detaljering av tjenesteinnhold i flere av de foreslåtte enheter skjer i det videre arbeid, men 
det er under to enheter informasjon som kan bidra til å gi en bedre beskrivelse. 
 
 
Enhetsstruktur Teknisk og miljø 

 



For ordens skyld presiseres at det foreslås 5 enheter, men at det er tatt med noe mer informasjon for 
å beskrive innholdet i enhetene. Her kan tilpasninger forventes i det videre arbeidet. For brann og 
redning er sak til fellesnemnda avgjørende for enheten. 
 

I administrasjonssjefens fagstab er så langt folkehelse, næring og enhet familiens hus som 
rapporterer direkte til administrasjonssjefen i etableringsfasen. 
 
Til samfunnsutvikling og digitalisering foreslås følgende fagområder plassert; 

• Kultur 

• Kvalitetssystem 

• Kommuneplan 

• Informasjon og servicekontor 

• IKT 

• Arkiv 
 
 
Arbeidsgiverpolitikkens understreker at utvikling av vår organisasjon er en kontinuerlig prosess. 
Hustadvika kommune vil til enhver tid tilstrebe å være mest mulig effektivt organisert, og slik 
tilstrebe fleksibilitet og endringsvilje for å gjennomføre oppgaveløsningen best mulig.  
 
 
Som Per Sverre skriver i høringsnotatet så er det hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, strategisk 
ledergruppe og enhetsledere i Eide og Fræna som er invitert til å komme med høringssvar. Dersom 
du har innspill til forslaget til organisering av enhetslederstrukturen, så gjør det gjennom enhetsleder 
eller fagorganisasjonen. Dette handler om din framtid, så kjør gode medvirkningsprosesser.   
 

 
Fra Per Sverre og Anne   

"I samme båt med kurs for Hustadvika kommune" 

 


