
AU – møte på Eide 6.03.18 kl. 8.30 
Til stede: Egil Strand, Tove Henøen, Jan Arve Dyrnes, Birgit Dyrhaug, Ole Bjørn Moen, Anders 
Skipenes og Anne Thorsrud (referent). Under sak 1 var Sverre Hovland og Kirsti Eide til stede for å 
legge fram saken. 
 
Birgit Dyrhaug fratrådte møtet kl. 10.00 
 
Møtets saker: 
 

1. Innkjøpssamarbeid – Sverre legger fram saken 
 
Sverre Hovland orienterte om arbeidsgruppens arbeid og mandat. De startet arbeidet i 
desember 2017. Videre orienterte han om prosessen fram til i dag.  
  

 
Sverre la fram disse lysbildene. 
 
Vurdere å oppfordre NII og ROR-innkjøp skal arbeide for å etablere noe felles? 
Skal intensjonsavtalens punkt om å være brobygger mellom Nordmøre og Romsdal brukes i 
denne saken? Det krever politisk vilje for å oppfylle intensjonsavtalen. Politisk signal om at 
dette er en sak som vi kan utøver brobygging i Møre og Romsdal.   
 
 
 



 
 
 

2. Deltagelse på seminar 11. og 12. april på Gardermoen 
Forslag om at leder i PSU, fellesnemnda, Adm.sjef, prosjektleder og tillitsvalgte deltar.  
 

3. § 28 samarbeid mellom Eide og Fræna v/ Anders 
Fellesnemnda har vedtatt at § 28 samarbeid skal brukes mellom Eide og Fræna fram til 
1.1.2020. Skal vi bruke § 28 samarbeid uansett, eller er det mulig å bruke andre 
samarbeidsformer fram mot sammenslåingen. Det er ikke alltid en god situasjon at det ene 
kommunestyre avgir myndighet til rådmannen i den andre kommunen. Dette er i praksis 
problematisk. Hva gjør vi? 
 
Skille mellom det som skal være varig etter 2020 og det som er å avhjelpe hverandre med 
tjenestekjøp? 
 
Man må jakte på løsninger som er framtidsrettet? Kan vi få til sammensmelting og bruke 
hverandres restkapasitet fram mot 2020, så er det noe vi må tilstrebe. 
 
Viktig med forankring i kommunestyret for saker med store økonomiske konsekvenser.  
 
Viktig å ta ut effekten ved sammensmeltning og effektiviteten allerede nå. 
 
 
AU's konklusjon: AU mener at vi skal være pragmatisk og det er vilje til å finne løsninger på å 
ta ut effekten av samarbeidet allerede når det er hensiktsmessig. Allikevel må en ta hensyn 
til kommunenes eget ansvar faglig, økonomisk og på personalsiden. 
 
  
 



4. Saker fra Fræna v/Anders 
Anbud Jendem skole er i rute og det ser ut til at det ligger innenfor rammene. Byggetid 400 
dager og skal være ferdig til skole start 2019. 
Skolestruktur: Telemaksforskning er godt i gang med kartleggingen. Avklart forventninger og 
arbeidsform. 
Malme skole: Rådmannen starter dialogen involverte parter denne uken 
Årsrapport: Frist fredag førstkommende. 
IKT-Orkide: Orientering om prosessen rundt uttreden fra IKTOrkide 
 

5. Saker fra Eide v/Ole Bjørn 
Skjønsmidler til Fylkesmannen: Det søkes om tilskudd til to prosjekt: 

 Forvaltningskontor samarbeid mellom Eide og Fræna 

 Velferdsteknologi – et Eide prosjekt 
Nye rektor Lyngstad/ Vevang er godt i gang. 
Barnehageansvarlig samarbeid med Fræna 
PPT-kontoret går fint 
Evaluering av regnskapet 2017 for å evaluere fire enheter. Samarbeider med Ole Rødal 
Årsrapport er i rute 
 

6. Søknad om skjønnstilskudd Fylkesmannen 
Prosjektet søker Fylkesmannen om skjønnsmidler til planleggingen av Hustadvika kommune. 
 

7. Drøftingssaker til Fellesnemnda – viser til forrige møte i AU 
a. Kommuneplanarbeidet  

 
Saken ble utsatt, da vi ikke hadde tid. 

 
8. Neste møte i AU er planlagt 22. mars en torsdag 

 
 

9. Eventuelt 
 


