
AU – møte 5.06.18 kl. 8.30 i Fræna 
Til stede: Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Tove Henøen, Egil strand, Jan Arve Dyrnes og Anne 
Thorsrud (referent). Jan Morten Dale la fram sak nr. 1 
Forfall: Birgit Dyrhaug. 

 
1. Forslag til høringsskriv Familiens Hus v/ Jan Morten 

Jan Morten Dale orienterte arbeidsutvalget ved å gå gjennom forslag til høringsbrevet.  
Brevet ble godt mottatt og høringen iverksettes. 
 

2. Nytt kommunevåpen – veien videre? 
a. Ordne formaliteter 

Arbeidsgruppen navn og kommunevåpen ser seg ferdig med oppdraget. 
Prosjektet får oppgaven med klarlegging av justeringer i samarbeid med Øyvind 
Hauge og Madlen Behrendt i samsvar med vedtaket i fellesnemnda. Prosjektet 
gjennomfører nødvendige handlinger for å få formalisert kommunevåpenet. 

b. Lansering 
Det bør lages en helhetlig grafisk profil. Eventuelt å gå ut med innkjøp av 
kompetanse, kartlegge kostnader og vurdere et helhetlig opplegg. 
Kommunevåpen er identitetsbyggende og det kan tas inn i kommuneplanarbeidet 
sammen som en profileringsstrategi.  
Bildebruk i profileringen er viktig. Gjenkjennelseseffekt i profileringen. Rett font 
(skriftsvalg) er viktig. 
 
Prosjektet arbeider videre med dette. 

 
3. Profilering og merkevarebygging av Hustadvika kommune 

 
Se referatet til sak 2 
 

4. Brev fra kontrollutvalgene – referatsak til fellesnemnda 
 
Saken legges fram for fellesnemnda til orientering i møtet i september.  
 

5. ROR – informasjon fra Hustadvika – hva skal jeg vektlegge? IKS 
 
Prosjektleder orienterer om prosjektets framdrift.  
ROR og interkommunalt samarbeid er tema på medlemsmøtet i ROR 7. og 8. juni.  
 
Hustadvika kommune har som oppdrag og yte tjenester til egne innbyggere og dette er en av 
intensjonene i kommunereformen og nedfelt i intensjonsavtalen. Dersom en av kommunene 
i dag håndterer en tjeneste, så velger vi som hovedregel å fortette med det inn i framtiden. 
ROR bør ikke som hovedregel gå inn i tjenesteytingen til kommunene, med mindre det er en 
samstemt interesse for løse konkrete oppgaver i fellesskap. 
 
ROR's rolle i regionen ble diskutert og vi snakker som en stemme inn mot ROR. 
La ROR være en fellesarena opp mot sentrale myndigheter og andre offentlige organ. ROR 
bør konsentrere seg om felles regionale målsettinger som næringsutvikling, beholde 
videregående skole, fengsel, samferdselstiltak, reiseliv m.m 
 

6. Lokaldemokratikonferansen i Sandnes – Birgit og Anne orienterer 
a. Sak om høring av lokaldemokratirapporten 

 



Sak blir fremmet til fellesnemnda. AU drøftet kort spørsmålet og det er enighet om at det er 
viktig å ta en grundig debatt om temaet etter at høringsinnspillene er mottatt.  
 

 
7. Eventuelt 

Anders orienterte om at det er møte om uttreden av ORKIDE i morgen.  
 
Antall møter i kommunestyret i 2019?  

 
8. Barnevern i Eide kommune 

 
 
Epost fra Ole Bjørn: 
 
Hei Anne 
Jeg ber om at AU i Hustadvika kommune drøfter saken. Enhetsleder Leif Arild Lervik har i dag 
informert meg om at Eide kommune har fått signal om ytterligere merkostnader innen 
barneverntjenesten i 2018. En del av økningen skyldes høyere husleie og økte administrative 
kostnader. Dette fordi Vestnes kommune skal inn og nye lokaler vurderes. 
 
Jeg er kjent med at vår egen arbeidsgruppe nå anbefaler å organisere barnevernet i egenregi i 
Hustadvika kommune. 
 
Jeg ber om at AU drøfter saken og spesielt: 
 

• Eide kommune sier opp avtalen med Molde kommune. 
• Eide kommune søker om kortere oppsigelsestid (1 år). 
• Eide og Fræna kommuner etablerer felles barnevern så raskt som mulig. 

 
Ole Bjørn orienterte om barnevernet i Eide som er i interkommunal samarbeid med Molde. 
Arbeidsgruppen Barnevern kommer til å innstille på å etablere barnevernet i Hustadvika kommune. 
Spørsmålet til Ole Bjørn er om det er mulig å si opp avtalen med barnevernet i Molde tidligere enn 
fra 1.1.2020? 
 
Dersom vi skal si opp avtalen så må vi vurdere plass og kapasitet i dagens organisasjon i Fræna. 
Kommer lokaliseringsdebatten tidligere? Vi må begynne å lete etter en løsning.  
 
Det arbeides videre med saken før det tas noen avgjørelser. 
 
 


