
Ka skjer?       01.04.19 

Administrativ organisering 

Administrasjonssjef Per Sverre Ersviks lederteam i Hustadvika kommune er nå klart. 

 

• Odd Eirik Bergheim kommunalsjef 

oppvekst, kultur og kunnskap fra 1.04.19 

• Ole Bjørn Moen kommunalsjef teknisk 

og miljø fra 1.04.19 

• Jan Morten Dale er allerede 

kommunalsjef for helse og velferd fra 

1.1.19 

• Anders Skipenes blir utviklingssjef 

• Ole Rødal ble økonomisjef og Borghild 

Lie Hjellnes ble personalsjef fra 8.03.19. 

Andre innplasserte i Hustadvika kommune: 

• Sverre Hovland blir rådgiver i 

rådmannens fagstab fra 1.09.19. 

• Målfrid Monge ble rådgiver hos utviklingssjefen fra 1.01.19 

 

Fræna og Eide kommuner vil bestå 

ut 2019 og rådmennene Anders og 

Ole Bjørn har det administrative 

ansvaret i egen kommune. 

Per Sverre har ansvaret for all 

tilrettelegging for Hustadvika 

kommune. I løpet av 2019 vil vi 

samordne og samarbeide om mest 

mulig så snart som mulig. Det fører 

til at alt vi kan gjøre sammen, gjør 

vi sammen. Derfor vil 2019 være et 

år hvor vi alle vil oppleve en 

glidende overgang mot Hustadvika 

kommune. Ledelsen i Eide, Fræna 

og Hustadvika samordner seg i felles ledermøte hver uke. Alle avklaringer i forholdet mellom 

kommunene på administrativt område blir gjort der. Vi har bestemt at kommunalsjefene allerede fra 

1. april skal arbeide med alle kommunene. Det vil føre til at alle enheter forholder seg til den 

fremtidige kommunalsjefen fra den datoen. Avgjørelsesmyndigheten vil fremdeles være hos 

rådmennene i den enkelte kommune. Toppledelsen vil i samarbeid løse eventuelle vanskelige 

avklaringer. 

  

Onsdag 27. 03 hadde tilsettingsutvalget møte. Der vedtok vi innplassering i de enhetene hvor 

prosessen hadde kommet langt nok. Det er de fleste enhetsledere innen oppvekst, kultur og 

kunnskap og to enhetsledere på teknisk og miljø. Tilbudsbrev for innplasseringer blir sendt ut 

fortløpende. Når vi vet hvem som takker ja til tilbudet, vil dette bli gjort kjent. 

 

Fra Per Sverre og Anne 


