
Om 105 dager



Vedtak om sammenslåing av Eide og Fræna

Kommunereformen – vedtatt av Stortinget
• Skape større og mer robuste kommuner
• Håndtere fremtidige utforinger og flere nye oppgaver
• Sikre gode og mer likeverdige tjenester
• Bærekraftige og økonomisk solide kommuner 
• Drive en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

• Kommunestyrevedtak i Eide og Fræna kommuner i juni 2016
• Intensjonsavtalen vedtatt i mai 2016
• Vedtak om kommunesammenslåing i juni 2016

• Forskrift om sammenslåing av Eide og Fræna kommuner til 
Hustadvika 



Navn og kommunevåpen



Interkommunale samarbeid

• Interkommunalt samarbeid
• Eide kommunes barnevernssamarbeid med Molde kommune
• Samarbeid om akutt forurensing i Romsdal

• Interkommunale selskaper – behandlet av fellesnemnda
• Molde og Romsdal Havn IKS
• Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
• RIR IKS

• Felles dataløsninger gjennom IKT ORKide-samarbeid
• Opphørte per 1.1.2019



Nærdemokrati

• "Det bør etableres lokale grendeutvalg"
• "Grendeutvalgene skal bidra til å sikre godt samarbeid mellom 

kommunen og lokalsamfunnet i lokale spørsmål som er viktig for 
innbyggerne"

• Arbeidsgruppe 3: 
• Rapport nærdemokratiske ordninger

• Lagt ut på høring sommeren 2018
• 2 høringssvar

• Arbeidet stoppet opp høsten 2018



Informasjon og kulturbygging
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Informasjon og kulturbygging



Informasjon og kulturbygging
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Høst 2017 Vår 2018 Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020

Arbeidsgiverpolitikk Vedta mandater – reglement – annen klargjøring Nytt kommunestyre
Politisk organisering Nærdemokrati – politisk reglement

Adm. organisering Delegeringsreglement
Administrasjonssjef Delegering fra adm.sjef

Interkommunale samarbeid og gjennomgang av eierskap og avtaler

Kommuneplanens samfunnsdel

Administrasjonssjef Adm. toppledelse Enhetsledernivå Organisasjonen

Kartlegginger Utrede tjenesteområder Lokaliseringsgjennomføring

Kommuneplan – kommunedelplaner – fagplaner
Felles budsjett og økonomiplan

Beredskapsplan

Kulturbygging – alle ledd

Tjenestetilrettelegging – samordne reglement og rutiner

Lag og organisasjoner
Annen myndighet

Næring og samfunnsutvikling

1

2

3



Arbeidsgiverpolitikk

Behandlet i PSU 17.01.2018

Vedtatt av Fellesnemnda 24.01.2018



Politisk organisasjonskart for Hustadvika kommune
Vedtatt av Fellesnemnda 24.01.2018

Kommunestyre

Helse, sosial og 
omsorg

Oppvekst, kultur 
og kunnskap

Teknisk, miljø og 
næring

Formannskap
Kontrollutvalg



Partssammensatt utvalg

• Sammensetning av utvalget
• 6 politikere fra fellesnemnda
• 4 tillitsvalgte fra Eide og Fræna
• 1 hovedverneombud felles for Eide og Fræna

• Sentrale oppgaver
• Arbeidsgiverpolitikk
• Personalhåndbok
• Tilsetting av administrasjonssjef

• 19 møter fordelt på tre år
• 37 saker 
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Kommunedirektør
Per Sverre E rsvik

Kommunalsjef  
Oppvekst

Odd Eirik Bergheim

Kommunalsjef  
Helse og velferd
Jan Morten Dale 

Personalsjef 
Borghild Lie 

Hjellnes

Økonomisjef
Ole Rødal

Kommunalsjef 
Samfunnsutvikling
Anders Skipenes



Kommunalsjef helse og 
velferd             

Forvaltningskontor                    
Rådgiver

• Forebygging, helse og rehabilitering
• Hjemmesbaserte tjenester
• Mestingsenheten
• Flykningtjenesten
• Kjøkkentjenesten
• Eide sjukehjem
• Fræna sjukehjem og omsorgssenter
• Lundhaugen omsorgssenter
• Bøtunet
• Farstad omsorgssenter
• Auretunet omsorgssenter
• Eidem
• Knausveien
• Haukås
• Holalia
• Hesthovveien
• Mikalmarka
• NAV

Kommunalsjef oppvekst
Skolefaglig ansvarlig             

Barnehagefaglig ansvarlig

• Hustadvika kulturskole
• Bjørnsund leirskole
• Hustadvika opplæringssenter
• Hustad barnehage
• Tornes barnehage
• Bud barnehage
• Lyngstad og Vevang barnehage
• Svanviken barnehage
• Eide barnehage
• Fræna ungdomsskole
• Eide ungdomsskole
• Bud barne- og ungdomsskule
• Hustad barne- og ungdomsskole
• Lyngstad og Vevang barneskole
• Aureosen og Jendem skoler
• Sylte og Malme skule
• Haukås skole
• Tornes skule
• Eide barneskole

Kommunalsjef 
samfunnsutvikling

Prosjektorganisasjon

• Kommunalteknikk
• Bygg og Eiendom
• Plan og byggesak
• Brann og beredskap
• Landbruk
• Kultur

Personal

Økonomi

Fagstab

Familiens hus

Kommunedirektør
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Kommuneplanens samfunnsdel - framdriftsplan

Høsten 
2018

Våren 
2019

Høsten 
2019

Våren 
2020

• Vedtak av 
planprogrammet

• Oppstart
planprosessen med 
kommuneplanens 
samfunnsdel

• Involvering og 
medvirkning

• Folkemøter
• Eldreråd og 

ungdomsråd
• Næringslivet 
• Tettstedsprogram

• Involvering og 
medvirkning

• Folkemøte
• Gjestebud
• Råd for 

mennesker med 
nedsatt 
funksjonsevne

• Vedtak om høring
• Ferdigstille

kommuneplanens 
samfunnsdel

• Vedtak
kommuneplanens 
samfunnsdel



Retningsplaner - Hustadvika

Presentert i fellesnemnda 6.11.18
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Familiens Hus vedtatt 6.11.18

• Familiens hus etableres på Eide
• Barneverntjenesten
• Helsestasjonsledelse og helsestasjon
• Jordmortjeneste
• PPT
• Tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Helsestasjon og jordmortjeneste skal tilbys både i Elnesvågen og i Eide
• Rekruttering enhetsleder gjennomført september 2019



Hustadvika brann og redning 
vedtatt av fellesnemnda 13.06.2019

Utarbeide ROS-analyse
Rekruttere brannsjef



PwC - rapporten



Kommunale forskrifter

• Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, 
oppmåling og eierseksjonering

• Lokal forskrift for tømming av slam
• Forskrift om tungen renovasjon i RIR-kommunene
• Lokal forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg
• Lokal forskrift for vann og avløpsgebyr
• Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester

• Eiendomsskattevedtekter



IKT - fagprogram

• Saks- og arkivsystem - Elements
• Økonomi og personalsystem
• Gerica
• Andre fagsystem
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Økonomi
• "Engangsstøtten skal disponeres av fellesnemnda"

• Vedtatt budsjett for prosjektet Hustadvika kommune
• Økonomioppfølging for prosjektet

• "Vedtatte investeringer i økonomiplan 2016-2029 legges til grunn "
• Økonomiske mål i den nye kommunen jf. intensjonsavtalen

• Effektivisere driften  med minimum 12 millioner
• Disposisjonsfond på minimum 5 % av brutto driftsinntekter (5,27 %)
• Driftsresultat på 2 % 
• Gjeldsgrad ikke over 100 % av brutto driftsinntekt (104,4 %)

• Forberedende arbeid med økonomiplan og budsjett 2020-2023
• Sak om budsjettprosess i Hustadvika 11. april 2019
• Sak om investeringer i fellesnemnda 23. mai 2019
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Masterplan reiseliv

• Forstudien levert april 2019
• Vedtatt igangsettelse av arbeidet med 

reiselivsplanen



Varholvegen

• Søknad om infrastrukturtiltak til Varholveien på 58,5 millioner kroner
• Fikk 4 millioner
• KRD har godkjent å brukte tilskudd til avkjørsel til Varholdvegen ved 

Trollkirka
• Detaljregulering for Fræneide – Trollkirka parkeringsplass og 

aktivitetsområde godkjent av kommunestyret i Fræna 19.06.19
• Parkeringsplassen er under prosjektering
• Det planlegges anbudsrunde før jul
• Oppstart av arbeid etter jul
• Ferdigstillelse våren 2020



Fremover i høst
• Politiske konstituering og valg til organer i Hustadvika kommune
• Folkevalgtopplæring 
• Nye selskapsavtaler – IKS 
• Gjennomføre virksomhetsoverdragelsen – flytte alle ansatte mm
• Nytt ordførerkjede
• Hjemmesider i Hustadvika kommune - Kommunikasjonsstrategi
• Klargjøre organisasjonen på overgangen til Hustadvika kommune

• Skifte av tjenestested for ansatte
• Harmonisering av tjenestetilbud
• Avslutte gamle kommuner og puste liv i en ny, samtidig
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Eide 
kommune

Fræna 
kommune

1.1.2020

1.1.2019

Hustadvika 
kommune

17.09.2019



"I samme båt med kurs for Hustadvika kommune"
Vi startet litt i det små

Oppstart 31.08.17 
administrativt

"Det begynner å ligne en båt det her"

Utredningsfase
2018 - 2019

Der er Hustadvika 
kommune



"I samme båt med kurs for Hustadvika kommune"

Der er Hustadvika 
kommune
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