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Møte ble innkalt av arbeidsutvalget  

 

Møte med Headvisor, der søkerlisten til prosjektlederstillingen ble 

gjennomgått. Jan Arve Dyrnes deltok fra arbeidsutvalget på dette.  

 

Disse sakene ble også drøftet i etterkant 

Sak 1 – Innkalling til møter i PSU. 

PSU ber arbeidsutvalget om møteinnkalling med min. en ukes varsel. Det er store utfordringer å 

møte på  kort varsel. Saker som skal drøftes kun i utvalget legges før eller etter møter med 

arbeidsutvalget om det er mulig. Behov for egne møter meldes til leder av PSU som kaller inn til 

dette.  

Sak 2 – Valg av tillitsvalgt til arbeidsgruppa for Informasjon og kulturbygging 

Følgende vedtak ble fattet av Fellesnemda 07.03.17: 

Vedtak:  
1. Arbeidsgruppen skal ha et særskilt ansvar for informasjon og kulturbygging ut til innbyggere, 

presse og politikere utenfor fellesnemda.  

2. Arbeidsgruppa skal være med å planlegge/forankre følgende oppgaver/tema:  

 Hjemmeside  

 Facebookside  

 Arkiveringsrutiner  

 Informasjonsmøter til publikum  

 Prinsipp for kommunikasjon ut til innbyggere/presse/politikere utenfor fellesnemda  

 "Bryllupsfest" og markering av ny kommune i 2020 Det daglige arbeidet med disse temaene 

utføres av de/den i administrasjonen som har ansvar for dagens kommunikasjon, men skal 

koordineres av fellesnemda/prosjektleder/leder.  

 3. Rådmenn og prosjektleder skal ha ansvar for kommunikasjon og dialog med de ansatte. 

Arbeidsgruppen har et særskilt ansvar for å påse at dette skjer på en god måte og i forkant.  

 4. Leder i fellesnemda og prosjektleder skal uttale seg på vegne av ny kommunen.  

 5. All informasjon som vedrører “nyeeideogfræna” skal kommuniseres først gjennom nettside 

og deretter deles på facebooksiden til “nyeeideogfræna”. Eide og Fræna sine eksisterende 

måter å kommunisere på, slik som hjemmeside, skal lenke informasjonen enten fra 

hjemmeside eller facebookside til “nyeeideogfræna”  



 6. Alle saker som blir behandlet i fellesnemda skal ha en vurdering på hvordan dette skal 

kommuniseres ut. Det er saksbehandlers ansvar å gjøre denne vurderingen  

 7. Prosjektleder eller eventuelt leder/nestleder av fellesnemda har en informasjonssekvens om 

arbeidet i fellesnemda i hvert kommunestyremøte i de to kommunene.  

 8. De to rådmennene har en informasjonsbolk i forkant av hvert møte i fellesnemda for å 

orientere om saker som kan ha betydning for ny kommunene.  

 9. En fra administrasjon og en tillitsvalgt tiltrer arbeidsgruppen med virkning fra 

vedtaksdato. Rådmennene peker ut en fra administrasjonen, mens det 

partssammensatteutvalget peker ut en tillitsvalgt representant. (det er ikke krav til at denne 

må sitte i utvalget, men denne personen vil få et ekstra ansvar for informasjon til de 

ansatte).  

 

PSU ga tillitsvalgte i oppdrag å drøfte dette med organisasjonene og foreslå kandidater. Vi velger 

dette på neste møte.  

 

 

Sak 3 – Ansettelsesutvalg 

 

PSU ba Jan Arve Dyrnes (fra arbeidsutvalget) om å avklare om tillitsvalgsrepresentanter skal 

velges fra PSU.  

 

Sak 4 – Politikervalgte representanter  

Laila Nøsen sjekker ut hva som ligger i vedtaket fra Fellesnemda 07.03.17 som mener at de 

politisk valgte representanter også skal ha fast plass i PSU. Foreløpig er ansettelse av 

prosjektleder utvalgets eneste mandat.  

 

Ref: Laila Nøsen 


