
Møte i AU 17.04.18 på Eide.  
Til stede: Anders Skipenes, Sverre Hovland, Egil Strand, Tove Henøen, Ole Bjørn Moen, Birgit 
Dyrhaug, Jan Arve Dyrnes og Anne Thorsrud (referent) 
 
Møteagenda  

1. Oppsummering etter møtet i fellesnemnda 10.04.18 
Egil Strand orienterte kort fra fellesnemndsmøtet. 
 

a. Familiens Hus 
Det ble referert til diskusjonen i fellesnemndas møte. 
 
AU diskuterte familiens hus og hvordan skal vi komme oss videre i prosessen? Hva er 
realistisk? Hvordan skal dette organiseres og lokaliseres? Hva er basistjenester?  
Det er ulik oppfatning av hva familiens hus er, og hva som var intensjonen i 
intensjonsavtalen. 
Prosjektet arbeider videre og legger neste trinn i prosessen fram for AU. 

 
2. Interkommunale samarbeid med Molde – politiske føringer – prosjektleder innleder 

Det ble diskutert interkommunale samarbeid generelt og hvordan Hustadvika skal forholde 
seg i disse problemstillingene. Det er politikk og vi trenger et nært samarbeid mellom politikk 
og administrasjon i dette arbeidet. Det er viktig å være en brobygger samtidig som vi 
oppfyller intensjonens mål om å ivareta egne tjenester selv.  
Vi må i visse sammenhenger samarbeide med andre. Hvordan skal vi håndtere dette? Det 
arbeides videre både politisk og administrativt.  
 

3. Kommunevåpen – prosess 
 
Arbeidsgruppen legger fram sak til fellesnemnda i neste møte.  
 

4. Samarbeid Eide, Fræna og prosjektet – økonomien  
Må utvikle oss videre og ha blikket rettet mot fellesskapet.  
 

 Fellesmøte mellom kommunene på investeringsbudsjettet 2019? 
 

Diskusjonen gikk på viktigheten av tettere samarbeid og strategiske valg mellom Eide og 
Fræna i retning av Hustadvika kommune. Det er behov for å diskutere saker som skal til 
politisk behandling som får virkning inn i Hustadvika kommune.  
Vi er i et felles prosjekt og det er behov for å møtes på felles arenaer for å sikre at vedtak tar 
hensyn til felles framtid. Må forstå fellesskapets behov.  
 

 
5. Gevinstrealisering 

Viktig å ha dette i hodet hele tiden og å kommunisere dette ut til publikum. 
Gevinstrealisering ved å samarbeide tettere i de neste månedene. § 28 samarbeid? 
Avtalemessig samarbeid? Dersom ansvar legges til den ene kommunen blir samarbeidet 
innad i de politiske partiene på tvers av kommunene viktig opp mot det vedtakende 
kommunestyremøtet.  
Gevinstrealisere før 1.1.2020?  
Gevinstrealisering bør hensyntas i de fleste prosesser.  
 

6. Bruk av personalressurser i prosessen 
 



Personalet som er involvert synes det er spennende å delta i prosjektet. Det er allikevel 
utfordringer utredningsarbeid samtidig med allerede full jobb. Framover blir fokuset sterkere 
på Hustadvika kommune og det er nødvendig å arbeide med dette nå og helt fram til etter 
sammenslåingen. Våre felles fagfolk kjenner faget og kommunene og er en viktig resurs i alt 
vi gjør. Rådmennene og prosjektleder vil ha fokus på dette framover.  
  

  
7. Rapport fra Fræna 

Det ble ikke tid til denne saken i møtet. 
 

8. Rapport fra Eide 
Det ble ikke tid til denne saken i møtet. 

 
9. Eventuelt 

a. Deltagelse på lokaldemokratikonferansen i Sandnes i 29. og 30. mai 
Birgit Dyrhaug deltar fra fellesnemnda 
 

b. Kontrollutvalget 
AU diskuterte kontrollutvalgets rolle i fellesnemndas arbeid. 
Ordførerne sammen med varaordførerne inviterer til møte med sine respektive 
kontrollutvalg. 
 

 


