
Referat AU-møte i Fræna 9.10.18 kl. 8.30 

Til stede: Anders Skipenes, Tove Henøen, Jan Arve Dyrnes, Ole Bjørn Moen, Egil Strand, Birgit 

Dyrhaug, Per Sverre Ersvik og Anne Thorsrud (referent).  

1. Rigging administrativ ledelse. 
Kartleggingssamtaler gjennomført. Første møte i innplasseringsgruppen, som består av Per 
Sverre Ersvik, Anne Thorsrud, tillitsvalgt Carita Naas, Eide, tillitsvalgt Kristin Røed, Fræna, og 
Borghild Lie Hjellnes som sekretær, er satt til 24.10.19.  
 

2. Kommuneplanens samfunnsdel - veien videre 
Anne Thorsrud orienterte om planprogrammet og arbeidet med en skisse for videre arbeid. 

Innbyggerinvolvering – bred medvirkning 

Folkemøter digitalt 

Møte folk der de er – møte folk ute 

 

Ole Bjørn mener at vi bør styrke laget og spør om hvordan fylkesmannens tilskudd blir brukt. 

Per Sverre mener at innplassering av toppledelsen vil ha betydning for medvirkningen fra 

administrasjonen i videre prosess. 

Bør vi ha et politisk verksted, slik vi hadde på Frodhuset, en gang til? Det fungerte godt sist. 

 

Har vi lagt opp en for stram framdriftsplan for arbeidet i forhold til å oppnå god medvirkning? 

 

«God kommune å bo i.» Hvordan ta dette inn i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Konklusjon: Skisse til framdriftsplan utarbeides. 

 

3. Retningsplaner ute til høring 
Anne og Per Sverre orienterte om prosessen. Det er planlagt presentasjon av disse planene i 

fellesnemndsmøte 6. november. Da som drøftingsdel i møtet. Dette blir som en del av 

medvirkningsprosessen i forbindelse med kommuneplanarbeidet. 

4. Profileringshåndbok 
Anne orienterte om arbeidet så langt. Profileringshåndbok ferdigstilles. 
 

5. Sak familiens hus 
Per Sverre og Anne orienterte om framdriften og vurderinger av saksgangen. Prosjektet 
gjennomfører fullført saksbehandling. Saken drøftes med rådmennene i Eide og Fræna 15.10.  
 

6. Fellesnemndsmøte flytter til torsdager i 2019? 
I dag er det forskjellig møtetidspunkt avhengig av i hvilken kommune møtet gjennomføres. 
Skal vi fortsette med det? Vi bør ha møtene på samme tidspunkt som 
kommunestyremøtene. 
 
Foreslår møter i fellesnemnda torsdager kl. 16.00 
 
Konklusjon: Legger fram sak til fellesnemnda om møteplanen for 2019, hvor tidspunkt og 
møtedag tas inn. 
 

7. Temaer fra Eide 



Realvekst i statsbudsjettet på 2,0 % i Eide med defelator på 2,8 %. Foreløpige tall til 
formannskapet 25.10.18 
Kontrollutvalgsmøte – har vært møte i Eide 
Eierskifte ved restaurant Bella Panorama 
Klagesakene på gamle Vevang skole – begge sakene er avist fra Fylkesmannen. 
2. tertial og budsjett stor aktivitet 
 

8. Temaer fra Fræna 
Orienterte til kommunestyret i sist møte om 2. tertial – merforbruk ca. 10 millioner kroner. 
Flere enheter sliter med å holde rammene sine. 
Varsler enhetene om stram styring ut året og også i 2019. 
Ingen enheter får mer enn defelator, men i realiteten kan det bli kutt i budsjettet for 

enhetene i 2019. 

Varholveien – orienterte om dette. Anders forbereder en sak til fellesnemnda hvor vi ber om 

å omdisponere midlene til noe annet enn Varholveien, da dette prosjektet kan bli vanskelig å 

gjennomføre. 

Biogass i Harøysundet – orienterte om planene så langt.  

Salomon Evolution – orienteringsmøte 10.10.18 med kommunen. 

9. Brann - prisforespørsel 
Prosjektet la fram utkast til prisvurdering. 

Konklusjon: Prosjektet ferdigstiller prisforespørselen og iverksetter utredning. 

10. Eventuelt 

 Havnesamarbeid – planlegger sak til fellesnemnda 6.11.18. 

 Investeringer i kommunene – hvordan håndtere dette nå? Formannskapenes 
innstilling er grunnlaget for fellesnemndas høringsuttalelse. Fellesnemnda vedtar 
høringsuttalelsen 11.12.18 som er to dager før kommunestyrene vedtar egne 
budsjetter.  

 Forståelsen av punkt 4 i kommunestyrets vedtak i Eide i sak PS 18/48 Budsjett 2018 
og 2019 - Endelige tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019 2018/974-10. 
«4. Formannskapet skal ta initiativ på politisk nivå til å finne økonomiske muligheter 
for Hustadvika kommune som kan skape besparelser og/eller gevinster som kan 
hentes ut før 2020. Administrasjonen bistår med nødvendig informasjonsgrunnlag. 
Prosjektorganisasjonen forespørres om bistand.» Hvordan tar vi saken videre? Kan en 
sammen finne innsparingspunkter for å bedre økonomien i Eide og samtidig ser det 
beste for Hustadvika kommune? Per Sverre vil uavhengig av vedtaket arbeide med å 
finne gevinster allerede nå. Saken ligger nå til formannskapet i Eide og avventer 
behandlingen der. 


