
Møtereferat arbeidsutvalget 
 

Møtested: Elnesvågen 9. januar 2018 kl. 8.30 

Til stede: Jan Arve Dyrnes, Tove Henøen, Anders Skipenes, Ole Bjørn Moen, Egils Strand, Birgit 

Dyrhaug og Anne Thorsrud. 

 

Saksliste 
1. Molde og Romsdal Havn IKS – hva gjør vi? 

Vi bør evaluere medlemskapet for Fræna kommune. Geir Tore har kontakt med Molde og 
Romsdal Havn IKS. Skal Hustadvika kommune gå inn i IKS'et? Vi må få på bordet en utredning 
om hva inntreden vil bety for Hustadvika kommune. Prosjektleder tar kontakt med Geir Tore 
Vestad for å starte prosessen. 
 

2. Orientering om valg av konsulentfirma – rekruttering administrasjonssjef 
AU med uttak av rådmennene ble orientert om valg av konsulentfirma som er Skagerak 
Consulting AS. Prosjektleder avtaler med konsulenten et møte hvor framdriftsplan blir 
klargjort. Prosessen videre avklares i dette møtet.  
 

3. Politisk organisering 
Høringsfristen på politisk organisering gikk ut 8.01.18 og det er mottatt 7 innspill. Neste 
møtet i arbeidsgruppen er 10.01.18. Resultatet i fra dette møtet blir lagt fram for PSU til 
orientering i møtet 17.01.18.  
 

4. Kommuneavis 
Prosjektleder orienterte om framdriften i prosjektet. Prisforespørsel på layout, trykking og 
distribusjon er sendt med frist 15.01.18. Planen er å ha den første avisen utsendt i første 
kvartal. 
 

5. Brann – oppstart av prosess 
Planlegge et godt oppstartsmøte hvor vi orientere om hva som skjer. Hver avdeling orienter 
de andre om sin tjeneste og vi legger vekt på å bli kjent med hverandre. Prosjektet skal stå i 
førersete i forhold til utredninger. Prosjektleder tar initiativ til å klargjøre med lederne i 
begge kommuner hvem som bør delta i oppstarten. Etter hvert må en se på forhold til nye 
forskrifter. Det er viktig å bli kjent med hverandre og da kan det være greit å informere 
hverandre hvordan brannkorpsene drifter. AU signaliserer at det er viktig.  

 

6. Kurs om hovedavtalen – hva gjør vi? Lars Joakim Tveit vil snakke om hovedavtalen sett fra 
arbeidsgiversynspunkt på "båtkonferansen".   
 
KS sentralt kan komme på å snakke om dette i en egen dag i mars/ april. Der gjennomgås 
hovedelementene i hovedavtalen. Rådmennene og ordførerne deltar på denne samlingen. 

 

7. Orientering om prosjektmøte – tjenester til barn, unge og familie i Hustadvika kommune 
Prosjektleder orienterte om samlingen 15.01.18 og tjenesteyting til barn, unge og familie 
med en dør inn til tjenesten. 
 

8. Møte i PSU 17.01.18 kl. 15.00 



Sakene til PSU ble gjennomgått og det ble avklart at uttale til budsjett/ økonomiplan og 
rekruttering av administrasjonssjef blir lagt fram ved muntlig orientering i møtet. 
 

9. Uttalelse budsjettene Eide og Fræna kommuner til Fylkemannen 
Det kom innspill på endringer i uttalelsen for saken sendes til Fellesnemnda. Prosjektleder 

arbeider videre med saksutredningen før den legge fram for fellesnemnda. 

10. Drøfting av vedtak i PROF- planen 
Utredningen gjøres sammen for Eide og Fræna. Rådmannen i Fræna invitere Eide med i 
prosessen. 
 

11. Eventuelt 
a. Hvem deltar på Gardermoen 11. og 12. april 

Prosjektleder ser på programmet og oppfordrer aktuelle deltagere til å melde seg på. 

b. Kommunevåpen – møte 9.01.18 
Det er kåret tre barneskole. 1., 2. og 3. premie. 1. premien går videre til finalerunden. 
Finalister bland de andre alternativene.  

 


