
Møtereferat Arbeidsutvalget  
Eide 6. februar 2018. Klokken 8.30 – 10.30. 
Til stede: Anders Skipenes, Egil Strand, Ole Bjørn Moen, Birgit Dyrhaug, Jan Arve Dyrnes, Tove 
Henøen og Anne Thorsrud 
 

Møteplan 
1. Drøftingssaker til Fellesnemndsmøte 27.02.18? 

a. Helse og omsorgsutredninger 
 
Samarbeidet mellom Eide og Fræna er ikke igangsatt, så dette temaet er det for tidlig 
å diskutere i Fellesnmenda om det knyttet opp mot vedtaket i Fræna av 14.12.17 og 
PROF-planen. 
Botjenesten i Fræna er i gang med en utredning. Ole Bjørn orienterer om at bo- og 
habilitetstjenesten i Eide gjør også et stykke arbeid. 
Konklusjon: Avventer dette som tema. 
 

b. Fellesnemnda som politisk arena 
 
Diskutere fellesnemndas rolle som politisk agendasetter. 
 

c. Kommuneplanens plass i dette 
 
Se den politisk utvikling i fellesnemnda gjennom arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdelen?  
Intensjonsavtalens betydning for Eide og Fræna kommuner i dagens arbeid – sett 
opp mot kommuneplanens samfunnsdel? Kommunene bør allerede nå se på 
intensjonsavtalen i sitt arbeid for å sikre overgang til Hustadvika kommune? 
Ta opp intensjonsavtalen? 
Regnskapet?  
Skyggeregnskapet. Drøfting av dette, snakke om bruken av skyggeregnskapet? 
Målstyring – inn i Hustadvika kommune? 
 
Konklusjon: Prosjektleder arbeider videre med drøftingssaker til fellesnemnda og 
dette legges fra på neste møte i AU. 
 

2. Lokaldemokratirapporten  
Videre arbeids med lokaldemokrati og grendautvalgsløsningen framover? Vi skal arbeide 
fram delegeringsreglement. Skal vi vente med videre lokaldemokratiprosesser til vi ser litt av 
problemstillingene rundt politisk delegeringsreglement og arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel? 
 
Viktig å tenke helhetlig i dette arbeidet. Stemmedeltaglesen går sakte ned ved valg i Norge. 
Viktig å rekruttere lokalpolitikere til kommunepolitikken. Hva blir grendeutvalgenes rolle? 
Bør være noe annet enn en interesseorganisasjon i enkeltsaker. Viktig med gode saker til 
grendeutvalgene som brukermedvikere.  
 
Konklusjon: Prosjektleder arbeider videre med å se prosesser i sammenheng og bringer 
temaet inn til AU. En ser på politisk delegeringsreglement, kommuneplan og lokaldemokrati i 
en større helhet. 
 



3. Sak om adressering, gårdsnummerering og matrikkel 
 
Saker til begge kommunestyrene om å delegere adressering, gårdsnummerering og matrikkel 
til Fellesnemnda for avgjørelse. Prosjektet lager saker til rådmennene for å få dette delegert. 
 

4. Saker fra Eide kommune v/ rådmannen 
Underskudd i Eide – ca. 1,2 millioner. Tallet er fremdeles usikkert. 10 millioner i merforbruk 
på enhetene.  
Krise på skolefaglig område – det jobbes med løsninger opp mot Fræna kommune. 

 
Nordmøre museum 
Eide har vært og er medlem av Nordmøre museum og Kvernes bygdemuseum. Må 
vurdere tilknytningen til museene. Fellesnemnda kan vurdere framtidens 
museumstilknytning? Kanskje lage en utredning for Hustadvika kommunes 
museumstilknytning? Er dette det rette tidspunktet å gjøre dette nå?  
 
Konklusjon: Vi fortsetter inn i framtida med de samarbeidene som vi har i dag og lar 
Hustadvika kommune bestemme framtiden for Hustadvika kommunes samarbeid 
med museene.  
 

5. Saker fra Fræna kommune v/ rådmannen 
Fræna kommune får et overskudd med 23 millioner kroner. 

 
Varholveien 
Statens veivesen godtar bare en avkjøring og det arbeides med å lage en plan for 
løsning for parkering for Trollkirka. En håper dette blir godtatt av departementet i 
forhold til tilskuddet, som en delfinansiering av Varholveien. Vurdere å søke midler 
fra GassROR IKS for å vise dette som en regionalt prosjekt. 

 
6. Eventuelt 

a. Molde og Romsdals Havn IKS 
Hva gjør vi med eierskapet av Molde og Romsdals Havn IKS inn i Hustadvika 
kommune? Fræna kommune får avklart spørsmålene som blir stilt til Havnesjefen i 
forbindelse med PS 1/18 til kommunestyret i Fræna. Avventer svar fra havnestyret 
Molde og Romsdal Havn IKS. 
 


