
Referat arbeidsgruppe 2 – Interkommunale samarbeid 04.06.2018 
 
Til stede: Kari Nergård, Egil Strand og Johnny Varhol 
Forfall: Ragnvald Olav Eide og Trond Malmedal 
Referent: Anne Thorsrud 
 
Saker: 

1. ROR – politisk holdning til interkommunale samarbeid 
a. Viser til møte i fellesnemnda 22. mai 
b. Kva slag holdning skal Hustadvika ta i arbeidet framover 
c. Prosjektleder er invitert til å orientere i medlemsmøte i ROR  
 
Hvordan stiller vi oss i forhold til samarbeid med andre? 
Intensjonen er at der et tjenesteområde fungerer godt utenom IKS i den ene av 
kommunene, så må den andre kunne tre ut av IKS man er med i innenfor samme område 
før 1.1.2020.    
 
Brobyggerrollen til Hustadvika er at Nordmøre og Romsdal samarbeider mer der det er 
mulig. Det er naturlig at samarbeid i framtiden må være så store at det favner mer enn 
ROR. 
 
 

2. Status interkommunale samarbeid 
a. To saker til fellesnemnda 

i. Interkommunalt innkjøpssamarbeid 
Sak til fellesnemnda 12. juni 
 

ii. Arbeidsgiverkontroll 
Sak til fellesnemnda 12. juni 
 

b. Status i andre saker 
 

 Brannvernet; utarbeide en rapport tidlig i august som grunnlag for videre arbeid 

 Barnevern; arbeidsgruppen legger fram sin rapport om få dager. Det ser ut for at 
det innstilles på å samle barnevernet i Hustadvika kommune. 

 Barnevernsvakt – tas sammen med barnevernet.  

 Legevaktsamarbeid – veldig tidlig fase. Jan Morten Dale er på saken 

 KAD-seng – det arbeides administrativt videre med saken. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som vil legge fram en anbefaling. 

 Havnesamarbeidet – Per Sverre Ersvik starter arbeidet til høsten.  

 Veterinærvaktsamarbeid – Landbrukskontoret følger med i hva slags valg 
departementene gjør. Det er de som avgjør vaktkretsene. 

 Museumstilknytning – Romsdalsmuseum/ Nordmøre museum; dette er et tema 
som vi avventer å ta stilling til.  

 Tøndergård skole – avventer 

 Eide vassverk BA og andre private vassverk fortsetter som i dag inntil nye signal 
kommer. 

 
3. Molde har sendt brev til interkommunale selskap – se vedlegg 

 
Prosjektleder samarbeider med Molde og følger opp det videre arbeidet. 



 
4. Eventuelt 

Gjennomgang av AS'er. Det er naturlig at Hustadvika kommune overtar aksjene i de fleste AS. 
Prosjektet følger opp dette når organisasjonsnummer er på plass.  
 
 
Arbeidsgruppens videre arbeid; det inviteres til møter når det er behov for avklaringer. 
Prosjektet orienterer arbeidsgruppen og fellesnemda 

 


