
AU 11.09.18 kl. 8.30 – 10.30 på Eide - referat 
Til stede: Egil Strand, Tove Henøen, Birgit Dyrhaug, Jan Arve Dyrnes, Ole Bjørn Moen, Anders 
Skipenes, Per Sverre Ersvik og Anne Thorsrud (referent) 
  

1. Brannutredning 
Hva skal utrede? Mange utredninger er gjort og det finnes mye materiale.  
Hustadvika med en hovedbrannstasjon og understasjoner? Analysere et felles brannvesen i 
Hustadvika kommune?  
Intensjonsavtalen sier at målet er å ha direkte styring over tjenesteproduksjonen i egenregi 
og å delta i så få interkommunale samarbeid som mulig.  
Viktig å holde på egne kompetansearbeidsplasser. 
Utrede om vi kan ha tjenesten i egen kommune og om tjenesten blir god nok. Må sikre at 
tjenester i egen kommunen er gode nok. 
Utrede frivillig korps eller skal en ha et yrkeskorps? 
Det er trolig at det blir bedt om en ekstern utredning uansett, så det er like greit å gjøre dette 
med det samme. Spørsmålet blir hva som skal utredes. Har vi tilstrekkelig fagkompetanse til 
å gjennomføre utredningen selv? 
Utrede om vi kan greie det selv - kontra - åpen ekstern utredning 
Legitimiteten til en intern saksutredning? 
 
Konklusjon:  
Det utredes hvordan Hustadvika kommune kan gjennomføre tjenesten i framtiden. 
Prosjektet utarbeider forslag til mandat for ekstern utredning som bringes inn til AU for 
drøfting før iverksettelse. 
 

2. Havnesamarbeid Molde og Romsdal havn 
Hvordan skal vi skape en prosess hvor Eide blir med i diskusjonen om framtidig 
havnesamarbeid.  
Hvordan vil en exit se ut? Hva må vi betale og hva får vi med oss? 
Verdien av et havnefellesskap kontra det å stå utenfor? 
Hva innebærer et samarbeid for Eides bedrifter? Hva innebærer dette for næringslivet i 
Hustadvika?  
 
Konklusjon:  
Arbeidet starter med å opplyse fellesnemnda. Lage en orienteringssak til fellesnemnda hvor 
det belyses hva et samarbeid vil bety for næringslivet i Eide og i Hustadvika. 

 
3. Familiens hus – veien videre? 

Administrasjonen har diskutert behandlingen videre. Administrativt er det bestemt at det 
skal utarbeides fullført saksbehandling. I dette arbeidet vil det innhentes kunnskap fra 
organisasjonene. Leif Arild Lervik er satt som saksbehandler i nært samarbeid med Anne 
Thorsrud. Arbeidet vil ha avsjekk flere ganger fram til saken er ferdig. Målet er å behandle 
familiens hus før jul.  
 
Konklusjon:  
Administrasjonen arbeider videre med fullført saksbehandling. 
 

4. Møte med Fylkesmannen 14.09.18 
a. busstilbud           
b. andre temaer? 

i. Tildeling av skjønnsmidler - helseplattformen 
 



 
5. Felles kommunestyremøte 13.09.18 

Felles kommunestyremøte er ikke et vedtaksført organ. Forslag om at Egil Strand leder 
møtet. Det blir et rent orienteringsmøte. 
 

6. Møtetidspunkt for politiske møter i Hustadvika kommune jf. innspill fra Elise Fiske 
Leder i Fellesnemnda har mottatt en interpellasjon fra Høyre i Hustadvika. 
Saken bør utredes og fellesnemnda uttaler seg om møtested, antall møter og møtetidspunkt. 
(Se til politisk organisering) 
 

7. Busstur på neste fellesnemndsmøte –Søre Fræna?  
Avslutter neste møtet i fellesnemnda med busstur i søre Fræna. 
Og informasjon om familienes hus og Pwc sitt arbeid? 
 

8. AU – 25.09 utgår da flere er på lokaldemokratikonferansen i Trondheim 
 

9. Aktuelt fra Fræna 
Skoleutredning i Fræna er forskjøvet til behandling i formannskapet 25. oktober og 
kommunestyremøtet 8. november. 

 
10. Aktuelt fra Eide 

Barnevern – viktig sak som skal behandles i kommunestyret i Eide 13.09.18 
 

11. Eventuelt 
Tøndergård skole – Eiermøte i Tøndergård skole på torsdag. 

 
 


