
Møtereferat arbeidsutvalget 26.10.17  
 

Møtested: Elnesvågen kl. 8.30 

Til stede: Ole Bjørn Moen, Egil Stand, Birgit Dyrhaug, Tove Henøen, Anders Skipenes, Anne Thorsrud 

og Jan Arve Dyrnes via telefon. 

 

Saksliste 
1. Kommunalsjef Fræna kommune 

Anders orienterte om at kommunalsjef Arild Kjersem skal gå over i en stilling hos 
Fylkesmannen. Arilds arbeidsfelt er kommunalsjef helse og omsorg. Han slutter midt i januar 
2018. Det er vanskelig å la stillingen stå vakant.  
Anders tenker å lyse ut stillingen med en tekst om at den som får jobben får en tilsvarende 
rolle i Hustadvika kommune. AU sa seg enig i forslaget og Anders lager forslag til 
stillingsannonse sammen med Anne og sender dette på tillitsvalgte i begge kommunene til 
uttale. 
 

2. Samkjøring av like prosesser på tvers av  
a. Kommuner – kompetansesentertenkning 
b. Næringsforum – sentrumsutvikling 

 
Tettstedsutviklingen – en representant fra Eide? AU ønsker at en representant fra 
Eide er med i tettstedsutviklingsprogrammet i Fræna. Formannskapsmøte i Fræna 
vedtar dette. Anders tar saken videre.  
 

c. Masterplan – reiseliv (ser ut til å bli ivaretatt gjennom at RM oppnevner deltager i 
arbeidsgruppen) 
Rådmannens representant inn i gruppene må oppnevnes snart. 
 

Prosjektforum og AU må arbeide mer direkte på tvers og ser på sakene i en tidligere fase enn 

det vi har praktisert i dag. Alle må ta ansvar og bringer saker inn fra alle deltagerne for å sikre 

bedre samordning av prosesser som det arbeides med på flere arenaer.  

3. Status i prosjektet 
 
Ressurser inn i prosjektet: 

 10 % informasjonsmedarbeider, 20 % møtesekretær, 20 % prosjektmedarbeider 
helse og sosial. 

Budsjettarbeidet framover – AU må arbeide med budsjettet i framtidige møter fram til 
budsjettene blir behandlet i begge kommunene. Utarbeid et skyggebudsjettet? 
 

4. Samarbeidet i prosjektet 
Saken ble drøftet og opplevelsen er at det er god stemning i prosjektet med tillitsvalgte, 
politisk og administrativt nivå. Må være bevisst på god kommunikasjon og arbeide med å 
samkjøre der vi er forskjellige. 
 

5. Forskjellige kulturer 
Likeverdighet er intensjonen i arbeidsgrupper og andre samarbeidsarenaer.  
 

6. Eventuelt 



 
Neste møte blir 10.11.17 kl. 8.30 – 10.00 
Hustadvikakonferansen 22. november i Bud på Ergan  


