
 

 

Ka skjer?       25.04.19 

 

Folkemøter kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanen skal si noe om hva vi ønsket for fremtiden – men hvilke drømmebilder har vi? 

Hvordan synes du Hustadvika kommune skal være i 2032? Hva er viktig for deg? 

Hustadvika kommune skal lage en kommuneplan for den nye kommunen, og ønsker innspill fra 

innbyggerne! 

Det skal arrangeres fem folkemøter – møt gjerne opp og kom med innspill på hvordan vi sammen 

former Hustadvikas fremtid! På folkemøtene vil det være mulighet for at innbyggere, kommune, 

kultur, lag- og organisasjoner kan komme sammen og diskutere hva vi kan gjøre for å utvikle 

Hustadvika-samfunnet for en bærekraftig fremtid. 

Etter sommeren vil ansatte i nye Hustadvika kommune få mulighet til 

involvering og medvirkning gjennom egne opplegg i 

kommuneorganisasjonen – opplegget for dette vil vi komme tilbake til. 

Oversikt over folkemøtene: 

• Mandag den 29. april 2019 – Frodehuset på Eide 

• Torsdag den 2. mai 2019 – Samfunnshuset i Bud 

• Tirsdag den 14. mai 2019 – Ungdomshuset på Vevang 

• Onsdag den 15. mai 2019 – Kommunestyresalen på 

kommunehuset i Elnesvågen 

• Tirsdag den 21. mai 2019 – Bygdahuset Vonheim i 

Malmefjorden 

Tidspunkt for alle møter: 18:00 til 20:30.  

 

ePhorte blir til Elements 

Før påske ble det sendt ut en oppskrift over hva som må gjøres i ePhorte før den blir historie. Denne 

informasjonen ble sendt til brukere av systemet i Fræna. Når vi går over til Hustadvika kommune skal 

alle dokumenter og saker i ePhorte være avsluttet. Informasjonen ble sendt ut for å sikre at jobben 

blir gjort i god tid og at vi alle er klare til å starte jobben i Hustadvika kommune. Denne 

informasjonen kommer også i Eide. 

 

Fra 1.01.2020 blir arkivene i Eide og Fræna avsluttet, det inkluderer ePhorte. Hustadvika starter på ny 

med eget arkiv og vi vil ta i bruk sak/arkivsystemet Elements – en videreutvikling av ePhorte. De som 

i dag bruker ePhorte vil ta i bruk Elements. Kommunen vil ha en rekke fagsystemer, slik som i dag. 

Strukturen i Elements blir nå bygget opp fra bunnen, av arkivlederne i Eide og Fræna. De kan melde 

at Elements er et bedre og litt enklere system å bruke, med funksjoner som vil bidra positivt i den 

daglige arkivering og saksbehandling. Det som finnes lagret i ePhorte vil bli tilgjengelig som et 

historisk arkiv, søkbart i det nye systemet. Dette er også en av grunnene til at alle saker i ePhorte må 

være avsluttet i så god tid som mulig før sammenslåingen.  

 

De som er vant til å jobbe i ePhorte vil kjenne igjen det meste i Elements. Det vil bli gitt nødvendig 

opplæring i god tid før kommunesammenslåing, slik at vi er klare fra 01.01.20.  

 

Fra Per Sverre og Anne 


