
 

 

Ka skjer?      13.08.19 

 

Sommer har vært innholdsrik i Hustadvika. Eide kommune har kommet på ROBEK-lista til 

Fylkesmannen og Ole Bjørn Moen begynner som rådmann i Oppdal kommune fra 1. oktober. 

Hva betyr dette for oss? 

Vi må finne en ny kommunalsjef på tekniske tjenester og det arbeidet er godt i gang. 

 

Litt om økonomi 

At Eide kommune går inn i Hustadvika kommune som ROBEK-kommune, betyr at budsjettarbeidet 

for Hustadvika kommune blir mer bundet. Vi må ha et ansvarlig budsjettvedtak som viser at vi 

håndterer de økonomiske utfordringene. Vi vil ikke at også Hustadvika kommune blir satt under 

Fylkesmannens administrasjon allerede i 2021. Økonomirapportene for Eide og Fræna viser at vi 

2019 har stort overforbruk. Det gjør ikke situasjonen enklere. Vi vet at det har vært et krevende 

vårhalvår med innplassering av enhetsledere og mye å tenke på i forhold til å bli Hustadvika 

kommune. Vi må gjøre alt vi kan for at høsthalvåret ikke viser like store overskridelser. Derfor 

oppfordrer vi alle til å tenke gjennom alt vi gjør som koster penger. Vi må dekke overforbruket neste 

år og det vil ikke gjøre situasjonen vår enklere. Det må være en dugnad fra alle for at vi skal greie 

dette. 

 

I sommer har jeg lest 

om «sosial loffing». 

Kort fortalt handler 

det om at når det er 

mange som skal gjøre 

noe sammen, så 

regner vi med at andre 

ordner opp og at jeg 

ikke trenger å være så 

aktiv. Altså at vi stoler 

på at andre gjør 

jobben. Det er lett å 

henge seg på den som 

leder og tenke at det 

er bra nok. Mer enn 

noen gang trenger vi 

at alle deltar for at vi skal komme trykt å havn i Hustadvika kommune. Vi trenger alle til å ro fast og 

trygt inn i Hustadvika. Vi vil jo at våre innbyggere skal oppleve gode tjenester. Jeg vet også at når alle 

vil i samme retning, så er det utrolig hva vi kan få til sammen. Vi har vist det før og vi kan gjøre det 

igjen. 

 

Mange er inne i oppstarten av høstsemesteret. Mange innbyggere og medarbeidere møter 

kommunens for første gang. La oss gi små og store en så god opplevelse som mulig. Vi ønsker nye 

medarbeidere velkommen og vi gleder oss til siste etappe på veien inn til Hustadvika kommune. 

 

 

Fra Per Sverre og Anne 

 

"I samme båt med kurs for Hustadvika kommune" 


