INNKALLING KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET 22-01
Mandag 10. januar 2022 kl. 1400 - 1600

Teams

Innkalte
Berit Hannasvik
Knut Haugen
Arne Ingebrigtsen
Randi Dyrnes
Birgit Eckhoff
Svein Arild Eikemo
Håvard Sagli
Odd Arild Bugge
Fra adm.:
Merete Maurset
Ellen Engdahl
Bjørn Buan

Saksliste
Sak 01-22
•

Statsforvalteren oppfordrer til beredskapsavtaler mellom kommunene.
Aktuelt for å finne felles løsninger på Nordmøre.

Sak 02-22
•
•
•

Erfaringsutveksling – 20 min

Orienteringer

Møte i partnerskapet i Helsefellesskapet for Møre og Romsdal 17.11.21 v/Berit
Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027 v/Bjørn
Prosessen videre for Nordmørsstrategi mot 2030 v/Ellen

Forslag til oppsummering:
Orienteringene tas til orientering.

Sak 03-22

Videreutvikling av kollegiet

a) Forslag til mandat basert på evaluering i oktobermøtet

Viser til tidligere evaluering og forslag på teams.
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b) Møteplan 2022

Viser til tidligere forslag til møteplan, som også er lagt ut på teams.
I novembermøtet ble det fremmet følgende innspill til møteplanen for 2022:
-

Tema ledelse: hvordan fungere som kollegium, organisasjonsutvikling, hvordan være en attraktiv
arbeidsgiver.
o

Mulighet for OU-midler v/Merete.
Vurdere felles ledelsesutvikling knyttet til tema innen organisasjonsutvikling med
utgangspunkt i rollen som kommunedirektør. Etter dialog med KS vurderes temaene som
skisseres innenfor kriteriet for OU-midlene. Det åpnes for nye søknader fra midten av
januar. En av kommunene må formelt stå som søker på vegne av kollegiet.

-

Oppfølging av sentrale tema i dialogen med Statsforvalteren;
o

Bærekraft, beredskap, kommunesamarbeid, klima, planprosjekt, marint vern, bemanning
og rekruttering, arealdisponering, jordvern.

-

Vurdere felles Nordmørsprosjekt og samordning av utviklingsprosesser.

Forslag til oppsummering:
Mandat for kommunedirektørkollegiet vedtas hensyntatt innspill i møtet.
Møteplan for 2022 tas til etterretning hensyntatt innspill i møtet.

Sak 04-22

Prosjektforslag fra Klimanettverk Nordmøre

Henvendelse fra Klimanettverk Nordmøre om nytt klimaprosjekt. Klimanettverket ser behov for
ekstern bistand i arbeidet med klimabudsjett, knyttet til å vurdere effekten av aktuelle klimarelaterte
tiltak. Nettverket har hatt rasjonell drift og har noe tilgjengelig kapital for å kjøpe tjenester til støtte
og opplæring i dette arbeidet. Det er forslag om å utvide avtalen Nordmøre IPR allerede har med
Tingvoll Økopark om konsulenttjenester.

Forslag til oppsummering:
Det foreslåtte tiltaket vurderes å gi en positiv verdi for kommunene i arbeidet med klimabudsjett.
Administrasjonen følger opp saken overfor klimanettverket og Økoparken/Tingvollmiljøet med sikte
på å avklare mulighetene for kjøp av tjenester for bistand i arbeidet med effektberegning av
klimatiltak.
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Sak 05-22

Planprosjektet – informasjon om status og dialog om videreutvikling

v/Merete

Kollegiet har flere ganger ila. høsten 2021 hatt prosjektet på agendaen, og ytret ønske om å se på
mulighetene for videreføring basert på erfaringene med å delta i prosjektet. Arbeidsgruppa v/ Berit,
Odd Arild og Merete inviterte på bakgrunn av dette statsforvalteren og fylkeskommunen til et
dialogmøte for å presentere resultater fra prosjektet samt diskutere veien videre. Møtet ble avholdt
15.12.21.

Oppsummering hovedpunkter:
•

Godt utbytte for kommunene å delta i plansamarbeidet. Å dele kompetanse og kapasitet innen
samfunnsplanlegging på tvers av kommunene har vært svært positivt. Har fått til en mer effektiv
og innovativ samfunnsplanlegging med raskere prosesser slik at planstrategi og revidert
samfunnsplan har vært på plass tidlig i valgperioden.

•

En viktig suksessfaktor har vært fokus på forankring både administrativt og politisk.
Kommunestyrene har sterkt eierskap til planene da de har vært svært involvert i utarbeidelsen av
både kunnskapsgrunnlag, mål og strategier. Samfunnsplanene fungerer derfor som et verktøy for
styring av kommunene. Det har vært jobbet aktivt med å skape gode koblinger mellom
samfunnsplanen og økonomiplanen. Videre utvikling av metodikk knyttet til dette ønskes
prioritert framover.

•

Begrenset kapasitet og kompetanse for hver enkelt kommune innen samfunnsplanlegging,
sentralt å samarbeide og knytte fagressursene sammen på tvers av kommunene.

•

Største forskjell fra før kommunene startet prosjektet: At en samarbeider tettere og styrker
hverandre i arbeidet med strategisk samfunnsplanlegging, både politisk og administrativt. Har
utviklet gode planer som utgangspunkt for utvikling av hver enkelt kommune og regionen. Er blitt
i bedre i stand til å samordne strategiske grep i planprosesser framover på tvers av kommunene
(planstrategi og rullering av samfunnsplanen). Har et godt grunnlag for fast 4-årshjul framover for
en mer systematisk samfunnsplanlegging hvor planstrategi og revidert samfunnsplan raskt
kommer på plass etter kommunevalget.

•

Modellen prosjektet er organisert etter har direkte overføringsverdi til andre regioner i fylket.
Også nasjonal interesse og overføringsverdi. Kjenner ikke til tilsvarende samarbeid andre steder.
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•

Kommunene ønsker med bakgrunn i de positive erfaringene med å delta i prosjektet en
videreutvikling. Naturlig å se en kobling til bærekraftarbeid, gjennom samarbeid og dialog med
bærekraftfylket. Statsforvalteren og fylkeskommunen påpeker at foreligger naturlige koblinger
mellom plansamarbeidet og bærekraftfylket. Kommunene ønsker å samarbeide om
bærekraftprosjekt framover, og ta tak i konkrete utfordringer som kom fram i KPI-kartleggingen
som kommunene har utført i regi av deltakelse i bærekraftfylket.
Ønsker å ta det et hakk videre, og samarbeide om konkrete tiltak og prosjekt. Det er ønskelig å
velge KPI-er innenfor alle de tre dimensjonene av bærekraft. Aktuelle tema som ble nevnt
spesifikt i møtet var vann og avløp, utenforskap og barnefattigdom.

•

Formidling av resultater fra prosjektet: Utarbeide en rapport. Koble på ressurs innen
kommunikasjon for innspill på hvordan en bør formidle resultater og erfaringer.

•

Videre utvikling av prosjektet:
Er positive til å bygge videre på det som er gjort, og ta det ett steg videre. Innhold må avklares
nærmere. Viktig med innovasjonsaspekt og at det har overføringsverdi til andre kommuner og
regioner, både i Møre og Romsdal og nasjonalt. Det ble besluttet at statsforvalteren organiserer
et arbeidsmøte i januar/februar for å jobbe videre med å konkretisere hvordan vi kan
videreutvikle prosjektet. Statsforvalteren, fylkeskommunen v/bærekraftfylket og arbeidsgruppa
for plansamarbeidet på Nordmøre inviteres til dette.

Forslag til oppsummering:
Innspill fra kollegiet til videre utvikling av prosjektet tas med inn i videre dialog med statsforvalteren
og fylkeskommunen.

Sak 06-22

Eventuelt

Berit Hannasvik
Leder

Ellen Engdahl
Daglig leder
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