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Hensikt og målsetting 
 
Intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna sier følgende:  
 

o Tjenestestruktur (s. 4) 

Kommunen skal organiseres etter nærhets- og funksjonsdelingsprinsippet. 
Basistjenestene (skole og andre opplæringstilbud, barnehage, omsorgsboliger, 
hjemmetjenester, legekontor, helsestasjon, sykehjem, kulturtjenester, bibliotek) skal 
være desentraliserte.  
 

Kartleggingsarbeidet skal ende i en kartleggingsrapport som skal brukes som grunnlag i videre arbeid 
med utredninger og arbeid i arbeidsgrupper. Dokumentet er ment som oppslagsdokument når vi har 
faktiske spørsmål om hvordan virksomheten er organisert, hjemlet, retningslinjer og andre faktiske 
forhold. 
 
Dokumentet er bygget opp slik spørsmålene ble stilt i arbeidet med kartleggingen.  
 

1. Hvordan er organiseringen i dag? 
2. Hva slags interne reglement har dere? 
3. Hva slags avtaler har dere? 

a. Internt med andre enheter 
b. Med Eide eller Fræna kommune 
c. Interkommunale avtaler 

4. Hva slags planer har dere? 
a. Sist oppdatert? 
b. Utvikling av tjenesten? 

5. Hvilke IKT-systemer har dere i bruk? 
6. Er det noe ved virksomheten som vi kan vente med til etter sammenslåingen? 
7. Er det noe vi kan iverksette/ samordne straks? 
8. Hvilke arbeidsgrupper mener du er nødvendig i prosessen 

a. Når? 
b. Hva må de arbeide med? 

9. Kritiske områder som bør avklares? 
10. Behov for tverrfaglige grupper? 
11. Forhandler vi med andre kommuner om samarbeid nå? 
12. Hvilket spørsmål har vi ikke stilt, som burde vært med? 

Kartleggingsrapporten bygger på innspill fra gruppearbeidet som ble gjennomført på Vonheim 
30.08.17. I slutten av dokumentet under oppsummering skisserer prosjektet veien videre slik det kan 
se ut i dag.  

  



1. Hvordan er organiseringen i dag? 
 

Eide Kommune  
 

Eide kommune har en flat struktur og er organisert slik:  
 

 
 
* Svaneviken Barnehage er organisert under en kommunalsjef grunnet habilitetsspørsmål. Dette 
vises ikke i organisasjonskartet.  
 

Fræna kommune 
 

Fræna kommune har tre nivå og er organisert slik:  
 

Rådmann

Lyngstad og 
Vevang 

Barnehage

Eide 
Barnehage

Svanviken 
Barnehage*



 
 
 

Spesialpedagogikk ressursene er ulikt organisert. I Eide har de to stillinger i Eide under fagsjef for 
oppvekst/rådmann. I Fræna er det barnehageansvarlig (Enhetsleder) som tildeler ressurser til 
spesialpedagogikk.  
 
For nærmere beskrivelse av barnehagene med antall ansatte mm se kapittel for 
«Virksomhetskartlegging». 

 

2. Hva slags interne reglement har dere? 
 

Barnehagene har følgende interne reglement: 

 Mobbeplan i Fræna (moden for revisjon) 

 Trafikksikker kommune (Fræna) 

 Etablerer HOPP (Helsefremmede oppvekst) (Fræna) 

 Personalhåndbok 

 Delegeringsreglement  

 Barnehagevedtekter 

 Økonomireglement 

 

3. Hva slags avtaler har dere? 
 

Avtaler som er registrert på kartleggingstidspunktet er: 

 Innkjøpsavtale  

Driftsavtale med private barnehager  

Nettverk fagsamarbeid – barnehage og PPt 

 Inkluderende skole og barnehagemiljø 

Lederavtale – Eide 

Stillingsinstruks – Fræna  

 Interkommunalt samarbeidsavtale med PPt 

Rådmann

Enhetsleder

Bud 
Barnehage

Tornes 
Barnehage

Hustad 
Barnehage



 Opplæringssenteret med spesialpedagoger 

 Helsestasjon 

 Barnevern 

 Tverrfagligråd i Fræna 

 Kunnskapsnett Romsdal 

 

4. Hva slags planer har dere? 
 

Følgende planer har barnehagene: 

 Årsplan – denne blir oppdatert hvert år 

 Rammeplan 

 Virksomhetsplan. Virksomhetsplanen blir oppdatert hvert år Eide kommune, og hvert tredje 

år i Fræna kommune. 

 Barnehageapparat Fræna 

 Mobbeplan. Alle barnehagene i Fræna utarbeidet en mobbeplan for tre år siden. Eide vil lage 

en plan i forbindelse med IBSM-prosessen. 

 Konflikthåndtering. Det ble lagt en plan for konflikthåndtering i Fræna for to år siden. I Eide 

er dette en del av personalhåndboken. 

 Plan for overgang barnehage – skole 

 Budsjett/økonomiplan 

 Felles kompetanseplan for private og kommunale barnehager i Fræna 

 

5. Hvilke IKT-systemer har dere i bruk? 
 

Følgende IKT systmer er i bruk i barnehagesektoren:  

 Visma barnehage – begge kommunene 

 Visma (økonomi) – brukes ulikt av styrere og enhetsledere 

 Min vakt - Eide 

 Hjemmeside – varierende bruk 

 Ephorte – bruk av elevmapper digitalt er mangelfullt ennå i Fræna 

 

 

6. Er det noe med virksomheten som vi kan vente med til etter sammenslåingen? 
 
De ansatte mener det meste bør på plass i god tid før sammenslåingen. Ingen spesielle ting er 
nevnt. Det er allerede etablert god kontakt og tillit mellom kommunale barnehager i Eide og 
Fræna.  I denne fasen ønsker representantene fra Eide at det blir satt fokus på antall plasser pr. 
avdeling.  
 

7. Er det noe vi kan iverksette/samordne straks? 
 

Følgende kan iverksetter/samordnes: 

 Vedtekter – ulikt i kommunene 

 Fagsjef barnehage med barnehagefaglig bakgrunn 

 Når blir det felles opptak? 2019? 

 Samordning i forhold til fagsjef oppvekst? 



 Utarbeide Hustadvika fremtidige kvalitet på området.  

 Rolleavklaringer på kommunenivå 

 

8. Hvilke arbeidsgrupper mener du er nødvendig i prosessen? 
 
Følgende arbeidsgruppe er nødvendig i prosessen:  

 Barnehage – bør opprettes snarest, og ha jobbe med 

o Standarder og kvalitet i barnehagen 

o Flere pedagogisk utdanna i barnehagen – tidlig innsats 

o Økte rammer/økt bemanning 

 Tverrfaglig arbeidsgruppe med fokus på oppvekst 

o Langsiktig - barnehage/skole, barnevern, helsesøster, PPt 

 Utarbeiding og implementering av ny rammeplan  

 

9. Kritiske områder som bør avklares? 
Følgende områder bør avklares:  

 Synet på barnehagene – stiller bakerst i mange sammenhenger, pga at det ikke er lovpålagt 

 Blir ofte konfrontert med tidlig innsats – men blir likevel ikke prioritert økonomisk 

 Organisasjonskartet 

 Bygningsmasse – må oppjusteres med inventar og vedlikehold 

 Savner styrerne fra Fræna på samarbeidsmøter – bare en stemme fra Fræna! 

 Rolleavklaringer 

  

10. Behov for tverrfaglig grupper? 
JA! Viser til historikk – ikke skill skole og barnehage! Tenk oppvekst mer helhetlig! 

 

11. Forhandler vi med andre kommuner om samarbeid nå? 
Det er ikke registrert forhandlinger om samarbeid på området. Men kommunene leier 
barnehageplasser i andre kommuner. På området Barnevern har en avtale om Barnevernsvakt 
gjennom Molde for Eide kommune. 
 
 

12. Hvilke spørsmål har vi ikke stilt, som burde vært med? 
Ønsker at alle styrerne i Fræna blir tatt med i arbeidsgrupper, sammen med enhetslederne i Eide. 
Skal ikke de private barnehagene i Fræna være med? En del samarbeid mellom de private og de 
kommunale i Fræna i dag. 
 

 
 



 
 
Kommentar fra Eide i forhold til figur: Eide kommune har småbarnsteam i stedet for tverrfaglig råd.  
 

Oppsummering fra prosjektet Hustadvika kommune 
Rapporten inneholder innspill fra barnehagesektorene i Eide og Fræna. 

Som svar på kartleggingen innenfor tjenesteområde barnehage, vurderes denne rapporten som 

tilstrekkelig. Kartleggingsrapporten barnehage blir sendt på verifisering hos tjenesten og tillitsvalgte, 

før kartleggingen vurderes ferdigstilt. 

  



Virksomhetskartlegging barnehage Eide og Fræna 
 

Barnehage Eide kommune  
 

 
MERK: Hos Lyngstad og Vevang barnehage har kommet ny enhetsleder etter kartleggingen, hennes 
navn er: Caroline Eriksen 
 
 

 
 
 



 
 
 

Barnehage Fræna kommune 
 

 
 
 
 
 


