
AU – møte 8.05.18 i Fræna kl. 8.30-10.30 
Til stede: Jan Arve Dyrnes, Tove Henøen, Egil Strand, Birgit Dyrhaug, Ole Bjørn Moen, Anders 
Skipenes og Anne Thorsrud (referent).  Jan Morten Dale var til stede under sak 1 og 2. 
 
 
 

1. Familiens hus – veien videre – presenteres av Jan Morten  
Jan Morten Dale orienterte om rapporten fra Familiens Hus, arbeidet så langt og drøftingen i 
fellesnemnda. Vi ønsker å gjennomføring en høringsrunde og eventuelt en 
høringskonferanse. 
Hvilke konsekvenser vil forslaget få for bygninger, befolkning og medarbeidere?  
Prosjektet arbeider videre med saken for å vurdere en enkel konsekvensutredning, gjøre 
flere avklaringer og vurderinger. Saken legges fram for AU før vi går videre i den formelle 
prosessen. 
 

2. Anbudsinnhenting – institusjons- og hjemmebaserte tjenester v/ Jan Morten Dale 
Jan Morten Dale orienterte om utarbeidelse av anbudsdokument for gjennomgang av 
institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Prosjektet tar over prosjektet for Fræna og Eide. 
Anbudsdokumentet blir administrativt ferdigstilt i løpet av uken. En ønsker svarene fra på 
rapporten 1.11.18. Tanken er at dette dokumentet skal være et av flere grunnlagsdokument 
for videre organisering av Hustadvika kommune.  

 
3. Saker til fellesnemndas møte 22. mai 

a. Årsmelding Hustadvika kommune 
Saken fremmes 

b. Økonomirapportering 1. tertial 
Saken fremmes 

c. Kommunevåpen 
Tove orienterer om saken og den blir lagt fram til behandling. 

d. Masterplan for reiseliv 
Det lages en sak til fellesnemnda. Det er behov for å justere mandatet. 

  
Det er ønskelig at dette burde være samordnet med nabokommunene, men det ser 
ikke ut til å være mulig. 

 
 

4. Drøftingssaker til Fellesnemndas møte 22. mai 
a. Intensjonsavtalen som styringsdokument? 
b. Interkommunale samarbeid – møte i arbeidsgruppe? 
c. ROR – Nordmøre regionråd? 

 
Konklusjon: Vi drøfter ROR – Nordmøre regionråd.  

 
5. Interkommunale selskaper – IKS 

Skal vi skrive brev til alle IKS og orientere om at vi blir ny juridisk enhet fra 2020 og oppfordre 
IKS’et å starte internt arbeid i forhold hva dette vil betyr for IKS’et? 
 
Arbeidsgruppen for interkommunale samarbeid tar et møte i forbindelse med 
fellesnemndsmøte 22. mai og vurderer temaene. 
 

6. Orientering fra Ole Bjørn 
• Tertialrapport er under arbeid 



• Ny ped. norm og åpningstider i barnehagene 
• Lovbestemt grunnbemanning i barnehage 
• Uttale om friskole Vevang 
• Lovlighetskontroll på vedtaket om Vevang skole 
• Mange uttalelser til kontrollutvalget 
• Revisjonens ROS-analyse 

 
• 20 % barnehagefaglig og 20 % skolefaglig ansvarlig kjøpes fra Fræna kommune 

 
 

7. Orientering fra Anders 
• Tettstedsprogrammet i Elnesvågen 

o 3 arkitektteam 
• Oppdrettsanlegg i Aukra kommune – frist for høringsuttale i dag  
• Fræna PLØK – vedtatt tilskudd til Romsdal museum for eventuell overtagelse av Ergan.  
• Skolestruktursaken går etter plan 

 
8. Felles møte om budsjett mellom Eide og Fræna til høsten? 

Dette ble diskutert. Saken avventes 
 

9. Språk og identitet – arrangement 23. mai 18 
Prosjektleder orienterte om åpent folkemøte 

 
10. Eventuelt 

 
 


