
AU – møte 19.06.18 kl. 8.30 i Fræna  
Til stede: Per Sverre Ersvik, Egil Strand, Jan Arve Dyrnes, Birgit Dyrhaug, Tove Henøen, Ole Bjørn 
Moen, Anders Skipenes og Anne Thorsrud (referent) 
 

1. Lokaldemokratisamling i Trondheim 25. og 26. september 
Kan sende representanter fra befolkningen og kanskje fra Næringsforumet?  
Sende invitasjonene til alle i fellesnemnda med tilbud om å delta. Vi avventer til invitasjon 
kommer og sender da ut forespørsel.  
 

2. Varholvegen 
Anders orienterte om at kultursjefen arbeider med saken. Det er søkt og mottatt tilskudd fra 
GassROR og det er søkt tilskudd fra andre også.  
 
Hvordan arbeider vi videre? Er dette et tema for felles investeringsbudsjett?  
Må se på dette i en større sammenheng; løse parkeringssituasjonen ved Trollkirka og 
avkjøring mot Varholvegen. Industriområde kan utvikles sammen med Varholveien. 
Parkeringsplassen og krysset bør realiseres. 
 
Anders tar opp saken med kultursjefen og kommer tilbake med mer informasjon.  
Saken tas opp i AU når vi har fått mer oversikt over hvor saken står nå og hva som skal til for 
realisering deler slik at vi får benyttet tilskuddet på 4 millioner.  
 

3. 500 dager igjen 18. august 
 

Det blir kaffeselskap på Eide 18. august for å markere at det er 500 dager igjen til vi blir 
Hustadvika kommune.  
 
Kan torgdagen i Elnesvågen flyttes til Eide den 18. august eller kan de flytte til en annen dag?  
 
 

4. Felles kommunestyremøte 6. september kl. 14.00 i Fræna 
Flytte kommunestyremøtene til 13. september kl. 14.00 i Fræna. 
Sende melding til kommunestyret i Eide om endret dato. Møte på Vonheim? 
 
 

5. Planlegging – kommuneplan-tettstedsprogram-vurderingsgruppen -nærdemokrati-
retningsplan 

a. Felles folkemøte tidlig i oktober – innhente trekkplaster? 
 
Arkitektene i forbindelse med tettstedsprogrammet snakker om at vi bør ta rollen som en 
aktivitetskommune. Dette bør gjennomsyres i alle planer og alle aktiviteter. Logisk posisjon å 
ta – aktivitetskommune. 
 
Meget interessant med visjonen aktivitetskommune. Bokommune. Identitet. Kultur. Språk.  
Forankring overalt. I forhold til profilering av Hustadvika må vi tenke bredt og lage en god 
prosess. Parallelloppdrag på profileringsarbeidet?  
 
Flere folkemøter rundt om i kommunen? Favne flest mulig.  
 
Administrasjonen tar signalene og arbeider videre med temaet. 

 
 



6. Brobyggerrollen – veien videre større innkjøp i Nordmøre og Romsdal 
Det har vært felles møte mellom Molde, Kristiansund og Fylkeskommunen administrativt. 
Det er stemning å få til felles innkjøpsorganisering framover.  
Storsamling NII i neste uke hvor Per Sverre åpner. Han vil snakke om viktigheten av dette 
samarbeidet.  
 
Viktig med rett timing. Viktig med gode innfallsvinkler.  
Fellesmøte med andre kommuner og diskutert ivaretagelsen av brobyggerrollen. Eksempel 
kan være felles masterplan for reiseliv i Nordmøre og Romsdal som et fellesprosjekt 
(kystkommune). Samspill mellom innbyggere og turister.  
 
Vi må få til felles innkjøp Nordmøre og Romsdal. Bruke virkemidler som media og poengtere 
fordelene med innkjøpssamarbeid. 
 
Fellesmøte med Sunndal.  
 
Per Sverre tar eierskap til prosessen videre.  
 
 

7. Eventuelt 
Omstillingssaker – 6 saker er behandlet i omstillingsutvalget. 1,5 stilling er innspart og det 
utgjør ca. 900 tusen kroner. 
 
Adressering delegert til fellesnemnda – arbeidet settes i gang. 
 
Selvkostprinsipp på RBO (regulering, byggesak og oppmåling) – området 
Hva gjør vi inn i Hustadvika kommune? 
 
Kommunestyremøte i Eide. 30. august skal politikkere og administrasjonen arbeide sammen 
for å løse de økonomiske utfordringene. Forutsetter å gå i balanse i 2018. Tertialen viser 
framskrevet merforbruk på 6,8 millioner. Opphevet tallet på antall sykehjemsplasser i Eide og 
antall institusjonsplasser må sees i sammenheng med utredningen i prosjektet for framtidig 
pleie og omsorg.  
 
Møte med utviklingen av Salomon Evelution på Harøysundet –  landbasert oppdrett 
Anders orienterte. 
 
Brynhallen – må ha en felles tenkning i forhold til eierskap og leie av haller. 
Betalingssatsene bør samordnes og en bør ha en helhetlig tenkning rundt dette. Innbyggerne 
bør oppleve at de blir behandlet likt. 
 
 
 
 
 

 


