
Innkalles til møte i Fræna på møterommet loftet i Fræna kl. 8.30. 
 
Saksliste  

1. Plan for Fellesnemndas arbeid høsten 2017 – en skisse 
2. Arbeidsmåte i Fellesnemnda. Diskusjon: Temagrupper – dialogforum før 

Fellesnemndsmøter? Dele inn fellesnemnda i grupper etter modellen til de politisk 
oppnevnte gruppene? Hvordan skal fellesnemnda arbeide? Kulturbygging for den nye 
kommune? Innbyggermedvirkning? Medarbeidermedvirkning? 

3. Politisk og administrativ struktur – veien videre. Drøfte forventninger som blir grunnlag for 
sak til Fellesnemnda til høsten.  

4. Økonomisk skisse for kompensasjon for kommunene. Prosjektleder foreslår at det tildeles et 
årlig beløp til begge kommunene til å dekke løpende kostnader knyttet til arbeidet med ny 
kommune. Type kostnader: frikjøp, godtgjørelse, vikarutgifter som følge at prosjektarbeid, 
reiseutgifter, arbeid i arbeidsgruppene. Det blir for byråkratisk om dette skal faktureres 
prosjektet.  

5. Godtgjørelsesreglement – prosess med tillitsvalgte 
6. Mediestrategi – kontakt med lokale medier 
7. Lokaldemokratiundersøkelse KS? Skal vi gjennomføre dette? 
8. Mandat Prosjektleder – skissen som ligger ved drøftes  
9. Eventuelt 

a. Møte om Hovedavtalen – epost fra Carita Naas 
 
 
 
Elnesvågen 16.06.17 kl. 8.30 
Til stede: Egil strand, Tove Henøen, Birgit Dyrhaug, Anders Skipenes (via videokonferanse) og Anne 
Thorsrud. Ole Bjørn Moen og Jan Arve Dyrnes meldte forfall. Referent: Anne Thorsrud 
 
Referat: 
 

1. Plan for Fellesnemndas arbeid høsten 2017 – en skisse 
Arbeider videre med denne modellen 

 
 

2. Arbeidsmåte i Fellesnemnda. Diskusjon: Temagrupper – dialogforum før 
Fellesnemndsmøter? Dele inn fellesnemnda i grupper etter modellen til de politisk 
oppnevnte gruppene? Hvordan skal fellesnemnda arbeide? Kulturbygging for den nye 
kommune? Innbyggermedvirkning? Medarbeidermedvirkning? 



 
Viktig med struktur. Hybridmodell hvor man bruker temagrupper, arbeidsgrupper, 
dialogforum og tradisjonell saks- og vedtaksmodell. Dette må organiseres godt og kan ikke ha 
for mange saker i ett møte. Sende ut saker tidlig. Legge til rette for å bruke mer tid til å drive 
prosess.  
 

3. Politisk og administrativ struktur – veien videre. Drøfte forventninger som blir grunnlag for 
sak til Fellesnemnda til høsten.  
 
Politisk og administrativ struktur må henge sammen. Mulighet til å skape noe helt nytt. 
Diskutere ulike modeller. Hva skal mandat til utvalg/ komiteer være? Arbeidsmøte på å 
drøfte ulike muligheter som finnes av organisasjonsformer. 37 kommunestyrerepresentanter 
og det er førende for modell. Møtehyppighet må hensynstas. Hva er det nye kommunestyret 
villig til å delegere? Prosjektleder lager en utredning om ulike modeller. 
 
Den administrativ modell blir et resultat av den politiske modellen. Utfordringsområder må 
håndteres. Eks digitalisere tjenester, folkehelse. Prosjektleder starter arbeidet på et 
drøftingsdokument.  
 

4. Økonomisk skisse for kompensasjon for kommunene. Prosjektleder foreslår at det tildeles et 
årlig beløp til begge kommunene til å dekke løpende kostnader knyttet til arbeidet med ny 
kommune. Type kostnader: frikjøp, godtgjørelse, vikarutgifter som følge at prosjektarbeid, 
reiseutgifter, arbeid i arbeidsgruppene. Det blir for byråkratisk om dette skal faktureres 
prosjektet.  
 
Eide og Fræna har ganske like store kostnader i dag fordi begge kommunene er med på det 
meste som skjer. Vi starter med 50 - 50 deling og setter i gang og så gjør vi en 
evaluering/vurdering ved årsregnskapets ferdigstillelse. Vi skal opparbeide en trygghet som 
vi kan leve med. Den best egnet til deltagelse i en arbeidsgruppe skal delta uavhengig av 
hvilken kommune den jobber i. Dette må ligge i bunn. Bruker 1 mill i år. 
 
Vedtak: Kr 500 000 tildeles Fræna kommune og kr 500 000 tildeles Eide kommune som 
kompensasjon for løpende kostnader knyttet til prosjektet ny kommune.  
 

5. Godtgjørelsesreglement – prosess med tillitsvalgte 
 
Gjennomgang av hvor vi står nå i prosessen. Saken kommer tilbake til politisk behandling 
etter drøfting med tillitsvalgte og behandling i PSU. 
 

6. Mediestrategi – kontakt med lokale medier 
 
Vi arbeider med å få til en ny felles kommuneavis. Redaktøransvar må vurderes. Felles 
publikasjon fra 2018? Diskutere både form og hyppighet. Elektronisk avis? Forslag til løsning 
legges fram senere. Prosjektleder legger fram forslag etter intern prosess. 
 

7. Lokaldemokratiundersøkelse KS? Skal vi gjennomføre dette? 
 
Undersøkelse for å se endring og da må en kjøre den senere. Spør folket hvert 4. år gjennom 
valget. Vi velger å ikke gjennomføre denne undersøkelsen nå. Prosjektleder sender epost til 
KS om dette. 
 
Vedtak: Eide og Fræna kommuner deltar ikke i KS lokaldemokratiundersøkelse 2017. 



 
8. Mandat Prosjektleder – skissen som ligger ved drøftes  

 
Viktig med tydelig myndighettildeling. Rolleavklaring mot rådmennene i de to kommune er 
også viktig. Lage en sak til fellesnemnda. Saken behandles i PSU. Saken settes opp til 
behandling 15.08.17. 
 

9. Eventuelt 
a. Møte om Hovedavtalen – epost fra Carita Naas 

Prosjektleder svarer på eposten. Videre tas temaet opp på utvidet ledermøte og 
informerer om at temaet kommer opp på seminaret 28. juni på Vonheim. 

 
 


