
Møtet i AU på Eide 28.08.18 kl.8.30 
Til stede: Anders Skipenes, Sverre Hovland møtte for Ole Bjørn Moen, Tove Henøen, Egil Strand, 
Birgit Dyrhaug, Per Sverre Ersvik og Anne Thorsrud (referent) Jan Arve Dyrnes hadde fravær 
 

1. Aktuelt fra Fræna 
• Gjendem skole – siste planlegging er på plass og en er snart i gang med bygging. 

Reguleringsplan er snart klar.  
• Utvikling av areal på indre Harøy 
• Sikkerhetstiltak på kommunehuset i Elnesvågen 
• Styringsgruppemøte IKT – vi er på plan og er trygge på framdriften 
• NAV – leieavtale i kommunehuset går ut i år. De er i prosess i forhold til utredning for 

hvor de skal være. Leie av nye lokaler skal ut på anbud. 
• Varholveien – (Trollkirka og parkering opparbeiding av kryss). Hanne Brakstad lager 

en informasjon. 
 

Tove orienter fra ROR: 
• Skolebruksplan videregående skole – blå linje (fiske og akva). Fylkesrådmannen 

foreslår å kutte utbygging av akva-delen på Harøysundet. ROR vil komme med en 
uttale til Fylkets behandling. Viktig å uttale seg i forhold til Gjermundnes vg også.  

• Det må arbeides med leder i ROR og statlig arbeidsplasser Oddbjørn Vassli knyttet til 
Hustad fengsel. Viktig å arbeide med å opprettholde fengsel på Hustad. 

 
2. Aktuelt fra Eide 

Sverre orienterte 
• Dialogmøte på Eide torsdag  
• Enkeltvedtak skole - elever fra Vevang  

 
3. Fra prosjektet Hustadvika kommune: 

Omstillingsutvalg 
Delegeringsreglement 
Lønnspolitisk plan 
Eidedagene markerte 500 dager igjen. Det var vellykket. 
 
 

4. Felles kommunestyremøte v/Per Sverre 
 
Orientering om administrativ organisering og prosessen videre.  

• Drøfting med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 15.08 
• Utsending av høringsdokument 03.09 
• Drøftingsmøte med HTV og HVO 12.09 
• Utsending partssammensatt utvalg 18.09 
• Behandling PSU 24.09 
• Vedtak fellesnemnda 2.10 

 
Felles kommunestyremøte 13.09.18 kl. 14.00 – 16.00 

a. Hva er formålet 
Få alle kommunepolitikkere til å oppleve eierskap til prosessen. 
Økonomisk ambisjon i intensjonsavtalen 
Økonomiske utforinger i kommunene; presenterer en økonomistatus for begge 
kommunene. 

• Driftsøkonomien – kostra-analyser til kommunene 



• Halvårsrapporten  
 
Samlet investeringsplaner som kommunene har vedtatt i økonomiplanene sine og 
vente med nye investeringer og respektere hverandres vedtak 
 
Innfasing av tjenestesamarbeid allerede nå og finansiering av slike 

 
b. Hva skal sendes ut 

Det er ikke et møte hvor det skal fattes vedtak. Er det greit at det ikke sendes ut så 
mye på forhånd. AU er enig i at bare agenda sendes ut på forhånd.  

 
5. Utsettelse av høringsfrister 

 
a. Familiens hus – høringsfristen står fast. 

AU diskuterte prosessen videre rundt utredninger og saksbehandling av Familiens 
Hus. AU gav klare signal om at intensjonsavtalen er retningsgivende. Prosjektet tar 
signalene. 

b. Planprogrammet – høringsfristen står fast. 
c. Lokaldemokratirapporten – utsette høringsfristen til 1.10.18 

 
6. Saker til fellesnemnda 4.09.18  

Tre saker til fellesnemnda og innkalling sendes ut i dag. 
7. PSU-møte 4.09 – orienteringer og 24.09 (vi er i Trondheim 25.09) 
8. Navngiving av nye gatenavn pga like navn i begge kommuner. 

Det ble orientert kort om saken. 
9. Felles kontrollutvalgsmøte 11. september 

Det ble orientert om møtet. 
10. Lokaldemokratikonferanse Trondheim 25. og 26. september 

Tar saken 4. september. 
 
27. november – heldagsseminar for fellesnemndene i Møre og Romsdal i regi av 
fylkesmannen og KS  

 


