
Ka skjer?        9.01.19 

Godt nyttår alle sammen 😊 
Da er vi i full gang med 2019 og i år kommer det mange endringer som får betydning for deg som 
medarbeider i Eide og Fræna. Du kommer til å merke at vi skal bli Hustadvika kommune om under ett 
år. I dag er det 357 dager igjen. 
 
Noen av dere husker 
dette bildet som jeg 
viste i 2017. Båten er 
sjødyktig og mannskapet 
er bare delvis på plass. 
Det er mye innredning 
og last som skal om bord 
i båten som vi må 
samarbeidet om å få det 
til.  Mye er uavklart, men 
vi skal gjøre så godt vi 
kan for at Hustadvika 
kommune skal bli en god 
kommune å bo i og 
motta tjenester i. 
Samtidig skal vi være en 
god arbeidsplass. 
 

Ka skjer? 
• Ledergruppa i Hustadvika kommune har faste ledermøter på formiddagen mandager. Der 

planlegger og iverksetter vi prosesser og aktiviteter for Hustadvika kommune.  

• Kommuneplanens samfunnsdel – Hustadvika kommune. Vi kommer til å avgjøre prosessen 
rundt kommuneplanarbeidet i neste uke. 

• Flytting av funksjoner – lønn- og personal og økonomi flytter til Fræna. Barnevernet i Fræna 
flytter til Eide og forbereder seg til å bli Hustadvika barnevern. Se "Ka skjer?" av 19.12.18. 

• Administrativ struktur – trinn 2 er satt i gang.  
7. januar ble alle enhetsledere som har en formell enhetslederavtale invitert til 
informasjonsmøte om prosessen framover. Det blir gjennomført kartleggingssamtaler i 
januar/ tidlig februar. 

• Organisering av Hustadvika kommune 
Felles enhetsledermøte vil ha framtidig organisering som tema 23. januar etter innspill fra 
enhetslederne i Eide og Fræna kommuner. 
Ledermøtet i Hustadvika vil arbeid fram administrativ organisasjonsstruktur i møtene 28. 
januar og 4. februar. Informasjon om videre prosess kommer senere. 

• Milepælsplan for budsjettarbeidet i 2019 – vi er i gang med å planlegge hvordan arbeidet 
med budsjett skal gjennomføres fram til vedtak i kommunestyret høsten 2019. Mer 
informasjon kommer etter hvert. 

 
Vi vil gjøre så godt vi kan for at ting blir best mulig og vi ber om din hjelp underveis.  
 
Fra Per Sverre og Anne   

"I samme båt med kurs for Hustadvika kommune" 


