
Referat fra møte i Arbeidsutvalget 20.02.18 kl. 8.30 – 10.30 

 
Møtested: Fræna 
Til stede: Tove Henøen, Jan Arve Dyrnes, Ole bjørn Moen, Birgit Dyrhaug, Egil strand, Anders 
Skipenes og Anne Thorsrud.  
 

Saker: 
 

1. Saker som skal behandles i fellesnemnda 27.02.18 
a. Planstrategien etter høringsrunde 

 
Saken legges fram for fellesnemnda 
 

b. Planlegging på overordnet sektornivå (se vedlegg) 
 

AU – diskuterte om saken skal fremmes nå og det er enighet om at arbeidet må 
starte allerede nå. 
 

c. Bli kjent runde 2. Eide sentrum og kommunale tjenester 
 
Vi gjennomfører omvisning i Eide sentrum på kommunale tjenestesteder 
 

d. Drøftingsdelen går ut og erstattes av bli kjent i Eide sentrum 
 
Utgår på møtet 27.02.18. 
 
 

2. Epost fra Kjell Lode: 
Hei. 
Har lyst til å kome med ei utfordring til arbeidsutvalet og eventuelt vidareføring i 
fellesnemnda: 
 
På eit tidspunkt no i vår, etter at dei fleste partigruppene i Eide og Fræna har halde sine 
årsmøte og kanskje også gjort vedtak om å danne felles partigrupper til den nye kommunen, 
kunne vi (fellesnemnda) utfordra partia i Eide og Fræna til eit felles møte der ein kunne gjere 
greie for samanslåingsprosessane og kva tankar ein har gjort seg for det politiske arbeidet 
framover? Partia kunne stille med sine lokallagsleiarar. Fellesnemnda har til no konsentrert 
seg om dei formelle sidene av samanslåingsprosessen. Tenkjer det kunne vore greitt for 
fellesnemnda både å få orientering om organisasjonsarbeidet og samstundes vise interesse 
og forventningar til partia.  
 
Helsing, Kjell 
 
AU drøfter om en skal ha en bredere involvering fra alle partigruppene etter at de har slått 
seg sammen.  "Politisk verksted"?  
Jan Arve Dyrnes, som leder for arbeidsgruppen informasjon og kulturbygging, tar et initiativ 
overfor de politiske partiene for å få informasjonen fra partiene om hva de tenker seg. Hva 
tenker dere framover og inn i framtida?  
  



Det ble diskutert fellesnemndas rolle og oppgaver opp mot kommunenes egne 
kommunestyrene. Hva skal vedtas i fellesnemnda opp mot kommunestyrene?  
 
Informasjonsunderskudd? 
Politisk underskudd i fellesnemnda? 
 

3. Orienteringer fra prosjektet 
a. Omadresseringer i Hustadvika kommune 

 
Prosjektleder orienterte om prosessen for å be om fullmakt til fellesnemnda for å 
gjennomføre vedtak på om adresseringer i Hustadvika kommune. 
 

b. Kommuneavis kommer i postkassen 22.03.18 
 
Vi er i rute. 
Kommunevåpen – tre finalister 
 

c. Omstillingsavtalen 
i. 4 stillinger under vurdering 

 
Omstillingsavtalen praktiseres og det virker som det fungerer bra. 
 

d. Identitet i Hustadvika kommune 
 
Prosjektleder orienterte om at identitet blir et tema som tas inn i prosesser hvor de 
passer inn. Det kommer en artikkel om dette i kommuneavisen. 
 
 

4. Saker fra Fræna 
 
Styringsgruppemøte IKT-organisering: Arbeidsgruppen fungerer godt og mye av 
"grunnmuren" er ferdig designet og plan for hvordan dette skal rigges. Vi mener vi er i god 
rute i overgangen fra IKT-Orkide til egen felles løsning.  
Rådmennene arbeider videre med uttredelsesavtalen og gjennomføringen.  
 
Jan Morten Dale, nytilsatt kommunalsjef, vil være i Fræna 2 dager i uken etter påske, en dag 
i prosjektet og en dag i Fræna kommune. Han vil være fullt i Fræna fra 1. mai. 
 
Personopplysninger og nye regler som trer i kraft i mai. Dette arbeidet er i gang.  
 
Molde og Romsdal Havn IKS. Det er dialog, men vi har ikke fått endelige tilbakemeldinger. 
De har bedt om en juridisk betenkning, så vi får avvente dette. 
 

 Skolestrukturmøte workshop sammen med Telemarksforskning 1. mars. 
 
 

5. Saker fra Eide 
 

Regnskap 2017 viser et resultat med 1 million i underskudd pga strykningsreglene 
 
Utvidet åpningstid i barnehagesektoren – det er igangsatt arbeid med dette 
 



Rektorsituasjonen Lyngstad og Vevang er fremdeles ikke avklart.  
 
Fagsjef oppvekst – har utfordringer på dette området. 
 
Vurdering av økonomiplan skal opp i kommunestyret i Eide i mars. Eide kommune har som 
intensjon å komme i balanse 31.12.19.  
 
 

6. Eventuelt 
 
Ny lensmann Jorunn Grete Lyngstad Pettersen 
 
Nye Elnesvågen Sentrum – program for parallelloppdrag: Denne ble diskutert kort. 

 


