
Referat arbeidsgruppe 2 – Interkommunale samarbeid 29.04.2019  
  
Til stede: Kari Nergård, Egil Strand, Ragnvald Olav Eide og Johnny Varhol  
Forfall: Trond Malmedal  
Referent: Per Sverre Ersvik 
  
Saker:  

1. Gjennomgang av status i arbeidet med interkommunale samarbeid og selskaper 
• Fellesnemnda har vedtatt å utrede fremtidig brann og redningstjeneste for Hustadvika 

kommune. Enten deltakelse i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, eller tjeneste i 
egenregi i Hustadvika brann og redningstjeneste 

• Fellesnemnda har vedtatt at Hustadvika kommune skal ha egen barneverntjeneste som 
del av familiens hus fra 1.1.2020. Spørsmål og barnevernsvakt skal avklares etter at 
Fræna kommune har evaluert drift av egen vaktordning i ett år. 

• Både Eide og Fræna kommuner har vedtatt å delta i utredning av pilot med stort 
legevaktsamarbeid. 

• Det er under utarbeidelse forslag til selskapsavtale mv for Molde og Romsdal havn IKS 
• Fellesnemnda har vedtatt uttale til fremtidige veterinærdistrikt, og foreslått Hustadvika 

kommune som eget vaktdistrikt 
• Det er utarbeidet forslag til ny selskapsavtale for GassROR IKS, som kommer til 

behandling høsten 2019  
• Det har vært eiermøte om nytt forslag til samarbeidsavtale for Tøndergård skole. Forslag 

til avtale sendes kommunene til høring før sommerferien. 
• Det er ikke noe nytt rundt museumstilknytning 
• Det er ikke noe nytt rundt RIR IKS. Det tas kontakt med selskapet for å få informasjon. 
• Det arbeides med en utvidelse av revisjonsselskapet. 
• Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal videreføres uten endring. 

 
2. Orientering om planlagt behandling av de ulike «selskaper» 

• De to første selskapene som blir klare for vurdering i arbeidsgruppen er Molde og 
Romsdal havn IKS, og avklaring rundt fremtidig brann og redningstjeneste for Hustadvika. 

 
3. Arbeidsgruppens videre oppgaver 

• Arbeidsgruppen er nedsatt av fellesnemnda, og fortsetter sitt arbeid til nytt 
kommunestyre er konstituert. Gruppen får seg tilsendt, og behandler, spørsmål om ulike 
selskaper før disse spørsmål skal legges frem for fellesnemnda til behandling 

• Administrasjonen sender ut grunnlagsdokumenter i forkant av møtene 
 
 
  


