
Møte i arbeidsgruppe 2: Kartlegging av interkommunale samarbeid 
Til stede: Johnny Varhol, Trond Malmedal, Egil Strand og Ragnvald Olav Eide. Karin Nergård meldte 
forfall. Fra administrasjon møtte Per Sverre Ersvik og Anne Thorsrud 
 
Innkalt til møte for å diskutere 2 saker; 

1. Fremtidens brann- og redningstjeneste 
2. Deltakelse i Molde og Romsdal havn IKS 

 
 
Referat fra møtet: 

1. Fremtidens brann- og redningstjeneste 
 Per Sverre orienterte om utredningen fra Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS og 
 Hustadvika brann og redning. Han gikk gjennom beregningen av de økonomiske bildet i 
 begge utredningene. Bemanning på ledernivå – vil være sterkere i et IKS enn i et lokalt 
 brannvesen. Hvor mye er en villig til å betale for den økte kvaliteten? Dette spørsmålet vil 
 gjelde i forhold til begge utredningene.  
   
 Det er per i dag dyrere å gå inn i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS enn å drive i 
 regi av Hustadvika kommune. 
  
 Arbeidsgruppen ønsker å bygge opp tjenesten i egen kommune. Samtidig ble det påpekt det 
 regionale ansvaret for å yte en god tjeneste. 
 Intensjonen med kommunesammenslåingen var å redusere tallet på interkommunale 
 samarbeid. I denne sammenhengen blir dette brukt som argument for å etablere eget brann 
 og redningstjeneste. Det ble videre lagt vekt på at mannskapene i Eide og Fræna ser at begge 
 alternativene kan være gode. 
  
 Arbeidsgruppen signaliserte støtte til Hustadvika brann og redning.  
  

2. Deltakelse i Molde og Romsdal havn IKS 
 Per Sverre Ersvik orienterte om status i utredningsarbeidet. Det er ikke utredet 
 konsekvensene ved å eventuelt etablere eget havnedistrikt. Det betyr at vi ikke har oversikt 
 over hvor mye dette vil koste, kompetanseoppbygging og andre konsekvenser. 
 Representantskapet i Molde og Romsdal havn IKS har sluttet seg til revidert selskapsavtalen i 
 Molde og Romsdal havn IKS.  
 
 Må oppfylle lovens krav. Det kan det ikke være tvil om. 
  
 Arbeidsgruppen signaliserer å fortsette i samarbeidet med Molde og Romsdal havn IKS.  
 
  
  


