
Referat fra møte i AU 7. august 17 kl. 12.00 på Eide 
Til stede: Tove PSU – mandat (Mandatet til partssammensatt utvalg etter vedtak i kommunestyrene 
av 28. juni 2017.)  

Mandatet ble gjennomgått med hovedtillitsvalgte i møte 30.06 og det har ikke kommet inn 
tilbakemeldinger innen fristen som ble satt til 3. august. Saken ble diskutert og den settes 
opp til behandling i PSU og Fellesnemnda 15.08.  

 
2. Godtgjørelsesreglementet nye Eide og Fræna kommuner:  

Saken ble drøftet med hovedtillitsvalgte i møtet 30.06 og resultatet fra drøftingene ligger ved 
her som forslag til sak til Fellesnemnda 15.08. AU drøftet saken og kunne ikke se at det er 
tatt inn kompensasjon for merarbeid for ledere i politisk oppnevnte arbeidsgrupper, utvalg 
og politisk ledelse for Fellesnemnda. Det er mulig at forslag til endring vil bli lagt fram i møtet 
for PSU og Fellesnemnda. 

 
3. Mandat prosjektleder for sammenslåingen av Eide og Fræna kommuner 

(Fra referat 16.06.17:  Viktig med tydelig myndighetstildeling. Rolleavklaring mot 
rådmennene i de to kommune er også viktig. Lage en sak til fellesnemnda. Saken behandles i 
PSU. Saken settes opp til behandling 15.08.17.)  
AU gikk gjennom mandatet og gjorde noen språklige korrigeringer. Mandatet bli lagt fram 
som sak for PSU og Fellesnemnda i møte 15.08.17 

 
4. Møteplan for Arbeidsutvalget høsten 2017.  

Planen for høsten legges fram for Fellesnemnda for videre bearbeidelse. Den vil være 
dynamisk og endringer i planen må påregnes. Planen viser på en grei måte hva vi forventer 
akkurat nå. 
 

 
 
 
 

5. Drøfting av arbeidsformer i Fellesnemnda – Fellesnemda seminar 19. september på 
Hustadvika gjestegård? 



Prosjektleder legger fram skisse til arbeidsform for Fellesnemnda. Det legges opp til en 
vedtaksdel og en prosessdel. Fellesnemnda tar selv stilling til arbeidsformen. 
Felles seminar 19. september: Arbeidsgruppe for informasjon og kulturbygging skal ha møte 
den 8.8 hvor dette temaet skal drøftes. En avventer resultatet av møtet før en bestemmer 
seg for sted for møtet den 19.09. 
 

6. Faktura fra BDO 
Undersøke saken videre. 
 

 


