
Ka skjer?        1.11.18 

 
Tilsettingsutvalget i Hustadvika kommune hadde møte 31.10.18. Tilbud om innplassering i 
administrasjonens toppledelse blir gitt skriftlig 1. november, med en ukes svarfrist på om tilbudet 
aksepteres. De som ikke får tilbud om innplassering, vil få tilbud om omstillingssamtale og målet er at 
disse skal gjennomføres i uke 45. For noen kan endelig avklaring komme i forbindelse med 
innplassering på enhetsnivå. Dette vil bli avklart med den enkelte før administrasjonssjefen 
informerer offentlig om resultatet av administrativ toppledelse. Per Sverre vil kunngjøre resultatet 
samlet. Mest sannsynlig vil det skjer fredag 9. november. 
 

Møte i fellesnemnda 6. november kl. 16.00 på Eide 
På møtet i fellesnemnda skal disse sakene opp til behandling. Møtet er åpent for alle. 

 Familiens hus i Hustadvika kommune 

 Innspill til nye vaktdistrikt for den kommunale veterinærvakta 

 Molde og Romsdal havn - deltakelse i interkommunalt samarbeid for Hustadvika kommune 

 Godtgjøring, pensjon, sykepenger og etterlønn til ordfører og varaordfører. 

 Reglement for politiske råd og utvalg og delegeringsreglement for Hustadvika kommune 

 Møtedag - Fellesnemnda i 2019 2018 
 
Etter at sakene er behandlet skal retningsplanene legges fram: 

 Retningsplan for Helse, sosial og omsorg  
v/ Jan Morten Dale 

 Retningsplan for Teknisk, miljø og næring  
v/Odd-Eirik Bergheim 

 Retningsplan for Oppvekst, kultur og kunnskap 
 v/Kim Atle Kvalvåg 

Etter å ha mottatt innspill fra fellesnemnda, arbeider vi videre 
med planene og tar dem med i arbeidet med kommuneplanen og 
administrativ organisering.  
Se artikkel på hjemmesiden på aktuelt 

 
Husk høringene: 

 Lønnspolitiske retningslinjer – høringsfrist 12. november 

 Sykefraværsrutiner – høringsfrist 12. november  

Det er mulig å komme med høringssvar elektronisk på hjemmesidene 

Andre ting: 

 Vurdering av helse og omsorgstjenesten – Rapport fra PWC har blitt 
forsinket. Vi forventer rapporten innen 1. desember. 

 Prisforespørsel på utredning av branntjenesten i Hustadvika 
kommune. Her tar vi en fot i bakken og gjør nye vurderinger. 

 Nye veinavn i Hustadvika kommune. Se 
http://www.hustadvika.kommune.no/prosjektet/horinger/vegnavn-
ute-pa-horing-veger-med-like-navn-i-hustadvika-kommune.15291.aspx 

 
 
Anne Thorsrud og Per Sverre Ersvik, prosjektledelsen 

"I samme båt med kurs for Hustadvika kommune" 
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