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KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET 
 
Mandag 20. september 2021 kl. 1345-1600  Tingvoll Økopark 
 
Oppsummering 
 
 
Innkalte 
Berit Hannasvik 
Knut Haugen 
Arne Ingebrigtsen 
Randi Dyrnes 
Birgit Eckhoff 
Håvard Sagli 
Odd Arild Bugge 
 
Forfall 
Svein Arild Eikemo, for Birgit Eliassen 
 
Fra adm.: 
Merete Maurset 
Ellen Engdahl, referent 
 
Øvrige 
Tonje Liverød, Tingvoll Økopark 
Edwin Murungi, Kristiansund kommune 
Steinar Holm, IKT Orkide via Teams  
 
 
 
 

Sak 32-21 Orientering om «Styrking av klimaperspektivet i kommunale planer»  
v/prosjektleder Tonje Liverød  
 

• Prosjektleder for Nordmøre IPR (50%)  

• Prosjektleder for Senter for bærekraftig utvikling innen arealforvaltning og artsmangfold» (50%) 

 

Sentralt i arbeidet fremover: 

• Oppstartsmøte i hver kommune, og hver kommune må oppnevne en kontaktperson.  

• Vurdere samfunnsplanene fra mål og strategier til tiltak 

• Fagseminar om klimabudsjett 

• Kompetanseheving folkevalgte 

Viser for øvrig til oversikt over oppgaver og aktiviteter i prosjektet (lagt ut i teams og gjennomgått i 

møtet).  

 

Sak 33-21 Status digital plattform og ressurs for Nordmørskommunene v/Arne Ingebrigtsen 

og Edwin Murungi 

Møre og Romsdal fylkeskommune: lagt til Kristiansund en stilling innen bærekraft (Edwin) og en 

stilling innen digitalisering knyttet til Digi MR (Siri). 
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• Pågående arbeid med å «bryte ned» ulike modeller (taxonomimodeller) for å komme til kjernen 

av utfordringene. 

• Alle modeller har mange KPI’er. Må ha et kritisk blikk på hvordan ting måles i indikatorene, at 

man måler det riktige ift hvilke tiltak som fungerer. 

• Ta høyde for at kommunene har ulike særegenheter, slik at det analyseres og vurderes hva som 

passer best for de enkelte kommunene. 

• Oppmerksom på kortsiktige vs varige endringer. 

• Vurdere løsninger som passer egen kommune og som kulturen er i stand til å håndtere over tid. 

• Arbeides med å lage en plattform ut fra kunstig intelligens for å finne løsninger som passer for 

den enkelte kommune (Multi-Criteria Analyses).  

• Aktuelle kriterier; - gjennomførbarhet, treffsikkerhet, interessentenes medvirkning, teknologi, 

tilpasningsdyktighet, nyttevirkninger/verdiskapingspotensial, klima- og miljøvennlighet, 

innovasjonsgrad… 

Oppsummering 
Tas til orientering. 

 

Sak 34-21    Innhold Bærekraftsenter for Nordmøre v/Ellen og Merete  

Oppsummering 
Skissert innhold og fokusområder er utgangspunkt i Bærekraftssenteret for Nordmøre.  
Samlet oppslutning om å utrede videreutvikling av Planprosjektet med fokus på at bærekraftsmålene 
ligger til grunn for all kommunal planlegging.  
 
Kommunene har flere felles prosjekt og aktiviteter knyttet til bærekraft, det hadde vært nyttig med 
en kort beskrivelse av disse som kan inngå i kommunenes handlingsprogram for å informere og 
minne om hva de inneholder. Merete ordner kort beskrivelse av følgende:  
 
- Plansamarbeid  
- Klimaprosjekt  
- Klimanettverk Nordmøre  
- Bærekraftarbeid KSU (handlingsplattform) 
 
 
Sak 35-21 Ny kirkelig organisering  
 
Oppsummering 
Forslag til felles uttalelse fra regionene ettersendes. Høringsfrist 15.10.21. 

 

Sak 36-21 Ny organisering av IKT Orkide v/Steinar Holm – via Teams  

Kommunene har tre valg: 
1. Gå videre med administrativt vertskommunesamarbeid. Sørge for at samarbeidsavtalen sikrer 

reelt samarbeid i størst mulig grad. 

2. Ny vurdering knyttet til administrativt vertskommunesamarbeid vs kommunalt oppgavefelleskap. 

Skal «eget rettssubjekt» være med i vurderingen knyttet til kommunalt oppgavefelleskap? 
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3. Åpne opp for en ny vurdering av organisering. Se på «alle» alternativer på nytt.  

Oppsummering 
Orienteringen tas til orientering.  
 
 
 
Sak 37-21 Diverse  
 

• Honorar til kommunale brukerrepresentanter i helsefellesskapet 
 

Oppsummering 
Prosess for oppnevning av kommunale brukerrepresentanter avklares. 
Omfang av og modell for honorar meldes kommunedirektørkollegiet. 
 
 

• Følgende tema foreslås utsatt til neste møte 11. oktober: 
- Evaluering av kommunedirektørkollegiet og forslag til mandat 

- Møteplan med fag- og ledelsestema 

Oppsummering 
Tas til orientering 


