
Møte Arbeidsutvalget – 17.11.2017 
 
Møtested:  Rådhuset i Molde kl. 13.30  
Til stede Egil Strand, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes og Anne Thorsrud 
 

Saker: 
 

1. Orientering fra prosjektleder 
a. Jan Morten Dale starter som prosjektmedarbeider 1.12.17 i 20 % stilling med 

hovedansvar helse og omsorg 
b. Merete Rødal forsetter som møtesekretær i 20 % stilling 
c. Gunn Kristin Skotheim arbeider med informasjon og kommunikasjon i 10 % stilling i 

prosjektet. 
Alle blir frikjøpt fra kommunene. 

d. Hokki – bygdestandup på Vonheim 28. november kl. 19.00 
e. Frikjøp av tillitsvalgte i prosjektet 

Det ble orientert om at de 4 tillitsvalgsrepresentantene i PSU blir frikjøp med 10 % 
stilling hver, totalt 40 % fra 15.11.17 til og med 31.12.17. 

f. Høringer – arbeidsgiverpolitikk – 5 reglement i personalhåndboka ble lagt ut på 
høring i dag med høringsfrist 8. desember.  

i. Informasjon om låneordninger og personforskrifter – lokal info 
ii. Retningslinjer for påskjønnelse og gaver til ansatte 

iii. Retningslinjer for AKAN arbeidet 
iv. Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte 
v. Introduksjonsprogram for nytilsatte, oppfølging i prøvetid, 

mearbeidsersamtaler. 
Viser for øvrig til nyeeideogfranakommune.no og utsendte eposter. 

g. Kurs i hovedavtalen 
Det bør spisses innhold og bruk av forelesere/ kursholdere. 
 

Prosjektleder orienterte og gikk gjennom punktene over. 
 

2. Båtkonferansen Hustadvika – Lars Joakim Tveit kan komme å snakke om 
kommunesammenslåing sett fra kommuneadministrasjonens side. 

a. Kombinere med fellesnemndsmøte 24.01.18 oppstart kl. 12.00 (Frænamøte) Saker i 
fellesnemnda behandles på ettermiddag (16.00)  

b. PSU før kl. 12.00 
i. Endring i møtedato for fellesnemnda fra 23. til 24 januar 

c. Deltagere: fellesnemnda, vara?, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, administrativ 
ledelse 

d. Hvem bør delta fra administrasjonen? 
 
AU går for gjennomføring av seminaret. 
Fellesnemnda blir invitert og første vara. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 
Rådmennene ønsker at alle enhetslederne blir invitert. Ønske om praktiske erfaringer fra en 
enhetsleder. 
Aulaen på Eide ungdomsskole? Må vurdere sted for møtet da fellesnemndas møte skal være i 
Fræna denne dagen. 
 

3. Nytt fra rådmennene 



a. Anders: 
Budsjett og økonomiplan er ute. Kommunestyret har vedtatt inndekking av å bygge 
tre nye skoler. 2018 greier vi oss greit, men det skjer et skifte i 2019. Fra 2019 må 
disposisjonsfondet balansere driften.  
 
Kommunalsjefsstillingen blir lyst ut på nytt i en bedre format og utseende. 
 

b. Ole Bjørn: 

 Netto driftsresultat er negativt og budsjett 2018 er det lagt inn generelt trekk 
på 4,5 millioner på alle enhetene. Vanskelig da det er merforbruk i 2017. 

 Møtet med voksenopplæring – behovet for Eide kommune er endre og 
kostnaden er redusert med 900 000 kr. 

 Avtalen med flytningtjenesten mellom Eide og Fræna kommer i stand fra 
1.1.2018. Ole Bjørn Moen legger fram avtalen politisk og det samme gjør 
Anders Skipenes i Fræna. 

 Fagsjefen oppvekst 20 % ved siden av rektorstillingen Vegvang/ Lyngstad 
skoler 

 PPT – styret behandlet forslaget til arbeidsgruppen.  
 

4. Politisk organisering – milepælsplan 
 
Er det en ide og invitere begge kommunestyrene med første vara, partier som ikke er 
representer i kommunestyremøtene, råd og utvalg til en felles høringsmøte. 
 

5. Budsjettarbeidet – saken må opp 5.12 og sendes ut 28. november 
 

 
 
Referent Anne Thorsrud 
 
 


