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KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET 22-10 Oppsummering 

 

Mandag 21. november 2022 kl. 1300 - 1600 Teams 
 
 

Tilstede: 
Odd Arild Bugge 
Birgit Eckhoff 
Knut Haugen 
Randi Dyrnes (fra kl. 1330) 
Inge Falstad (fra kl. 1330) 
Håvard Sagli (fra kl. 1400) 
 

Forfall: 
Berit Hannasvik 
Arne Ingebrigtsen 
 

Fra adm. 
Ellen Engdahl 
Bjørn Buan 
 
 
Saksliste 
 
Sak 41-22 Erfaringsutveksling og diskusjon    

Utsettes til neste møte. 

Sak 42-22 Helseplattformen     

Oppsummering 
Rollen til Region innføringsleder (RIL) er fortsatt i prosess og KDK forventer at vi skal ha den 
nødvendig støtte vi har behov for inntil alle kommunene er kommet i drift.  
 
 
Sak 43-22  Informasjon om distrikts- og næringspolitiske virkemiddel   
                          v/Vindel Sylvia Stokke 

Vindel AS inngår i Siva sitt Næringshageprogram og Inkubasjonsprogram de neste 10 årene. Som 
næringshage skal Vindel støtte små og mellomstore bedrifter på Nordmøre med kritiske ressurser i 
form av rabatterte tjenester innenfor rådgivning, kurs med mer. Vindel ønsker samarbeid med 
næringsforeningene og kommunene for å øke kunnskapen om de mulighetene dette gir og for å få ut 
informasjon og bistand til målgruppen. Innveno AS er næringshage i Surnadal som en node for Vindel.  
 
Som Inkubator skal Vindel blant annet arbeide for å bygge opp et større innovasjonsmiljø på Campus 
Kristiansund. Inkubasjonsprogrammet inkluderer Hoppid som er gratis bistand for nyetablerere og 
tilbys som førstelinjetjeneste i alle kommunene.  
 
Næringsforeninger og næringsutviklingsorganisasjoner har ulik kapasitet og er ulikt organisert i 
kommunene. Kommunene ønsker generelt en enklere og tydeligere organisering av det samlede 
rådgivningsarbeidet for næringslivet.  
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Oppsummering 
Tas til orientering. 
 
 
Sak 44-22  Samarbeidsavtalen med HiM   
 
Kommunedirektørene forvalter samarbeidsavtalen som omhandler følgende gjensidige mål og 
forventninger;  
 
 
Aktuelle tema for oppfølging: 
- Helse og omsorg – dialog med HiM: 

o Antall og organisering av praksisplasser for sykepleiere og vernepleiere  
o Kommunenes erfaringer med sykepleierstudentene sine forventninger 
o Kvalifiseringskurs fra helsefagarbeidere til sykepleiere 

- Vurdering av kommunenes kompetansebehov  
o Kortere sikt: Kommunene vurderer behov i forkant av neste dialogmøte 
o Neste 5-10 år: Etablere nettverk mellom personalledere i kommunene 

- Bidra til at elever på videregående skoler velger studiested i eget fylke 
o Campus Kristiansund som et attraktivt studiested 
o Dialog med fylkeskommunen som skoleeier av vgs og fagskole 

- Samarbeid kommuner og høyskoler ved behov for kvalifisering til høyere utdanning 
- Rekruttering av akademisk personell for ulike studieretninger 

 
Veien videre 

• Invitere vgs og fylkeskommunen til neste dialogmøte med høyskolene  
 

Oppsummering 
Diskusjon og innspill følges opp i neste møte.  
 
 
Sak 45-22 Sluttrapport «Styrking av klimaperspektivet i kommunal planlegging»  
 
Lovise Sæther, Tingvoll Økopark/Senter for areal- og naturforvaltning presenterte utkast til 
sluttrapport:  
 

• Tverrfaglig forankring i kommunene har vært viktig 

• Klimaarbeidet må være forankret politisk og i administrasjon 

• Administrative workshops: alle har konkretisert tiltak i egne kommune 

• Politisk: aktive klimatiltaksworkshops 
 

Oppsummering 
Kommunedirektørkollegiet godkjenner sluttrapporten «Styrking av klimaperspektivet i kommunal 
planlegging» datert 3. november 2022.  
 
 
Sak 46-22    Eventuelt   

• Møtetidspunkt for 23-02 endres fra 1. februar til 9. februar 2023 kl. 10-12, parallelt med årsmøtet. 
 

• Fylkesstrategi for miljø, klima og energi; - inviteres til KDK teamsmøte 12.12.22 
 

• Klimanettverk Nordmøre – opprettelse av ny styringsgruppe: - Odd Arild Bugge legger frem en sak 
om kollegiet bør fungere som styringsgruppe til neste KDK-møte 12.12.22 for å samle de ulike 
tilknyttede initiativene innen samfunnsplanlegging, bærekraft, klima og naturmangfold. 
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• KDK har sendt henvendelse til MRFK om samarbeid og bistand for utforming av felles 
utfordringsbilde, bærekraftsmål og nasjonale føringer for kommende arbeid med planstrategi og 
kommunenes samfunnsplaner.  

 

• Forberedelse til revisjon av samarbeidsavtalene med Møre og Romsdal HF 
o Kjetil Leirbekk er oppnevnt som Nordmøre sin representant i forhandlingsutvalget. 
o Kommunene er utfordret på 

▪ Anbefaling om det skal velges en ekstern eller intern forhandlingsleder 
▪ Anbefaling om sekretariatsfunksjon 
▪ Anbefaling om kostnadsdeling knyttet til forhandlingene  
▪ Innspill på mandatet til forhandlingsutvalget 

o Settes opp som sak til neste møte i KDK 12.12.22. Kjetil Leirbekk inviteres. 
 

 
 
 
 
Nordmøre 23. november 2022 
 
 
Odd Arild Bugge    Ellen Engdahl 
Leder      Daglig leder 


