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OPPSUMMERING KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET 22-11 
 
Mandag 12. desember 2022 kl. 1300 - 1630 Fosnagt. 13, Kristiansund 
 

Tilstede: 
Odd Arild Bugge 
Birgit Eckhoff (fra kl. 1445) 
Berit Hannasvik 
Knut Haugen 
Arne Ingebrigtsen (til kl. 1330 og fra kl. 1545) 
Randi Dyrnes 
Inge Falstad 
Håvard Sagli 
 

Fra adm. 
Ellen Engdahl 
Bjørn Buan 
 

Øvrige: 
Kjetil Leirbekk, ass. kommunedirektør, Averøy kommune 
Ingunn Bekken Sjåholm, fylkesplansjef, Møre og Romsdal fylkeskommune 
Ingeborg Simonsen, klima- og miljøkoordinator, Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
 

Sak 47-22 Erfaringsutveksling og diskusjon  

Oppsummering 
Tas til orientering. 

 
 
Sak 48-22 Fylkesstrategi for miljø, klima og energi  
– orientering v/Ingeborg Simonsen, klima- og miljøkoordinator, Møre og Romsdal 
fylkeskommune  
 
Innspill i møtet: 

- Ønsker innspill på gode måleindikatorer 
- Arealendringer er viktigste årsak til at arter blir utryddet 
- Arealnøytralitet blir sentralt, men må ha en tydelig definisjon 
- Naturregnskap som tema, på linje med klimaregnskap 
- Sirkulære målsettinger i fylket innen 2030, og hvordan det skal måles 
- Begrenset kapasitet kan gjøre det utfordrende for kommunene å utarbeide høringsinnspill på flere 

omfattende fylkesplaner og -strategier 

Oppsummering 
Informasjonen og innspillene tas til orientering og oppfølging. 
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Sak 49-22 Styringsgruppe for Klimanettverk Nordmøre  
v/Odd Arild Bugge  
 
Innspill til videre arbeid i Klimanettverket: 
- Se på helheten for å utnytte samlede ressurser i nettverket, ny regional samfunnsplanlegger og 

evt. eksterne kompetansemiljø 
- Behov for innkjøp av tjenester vurderes i neste møte i nettverket  

 
Oppsummering 
Kommunedirektørkollegiet oppnevnes som ny styringsgruppe for Klimanettverk Nordmøre. 
Statsforvalter og fylkeskommune inviteres inn som samarbeidspartnere med status som observatører i 
styringsgruppen. 

 
 

 

Sak 50-22 Forberedelse til revisjon av samarbeidsavtalene med HMR  

 

Oppsummering 
Kommunedirektørkollegiet ber administrasjonen utforme tilbakemelding basert på synspunkter i møtet. 
  
 

 

Sak 51-22 Seminar for formannskapene 13. januar 2023  

 
Formannskapene inviteres til seminar om plansamarbeid og Nordmørsstrategi i Kristiansund.  
 

Oppsummering 
Informasjon og innspill tas til orientering og følges opp i planleggingsarbeidet.  
 

 

Sak 52-22 Uttalelser  
 

• Grunnrenteskatt i havbruk  

• Forslag fra inntektsutjevningsutvalget. 
 

Oppsummering 
Det sendes ikke høringsuttalelser fra Nordmøre IPR i tillegg til uttalelser fra kommunene.  

 

Sak 53-22 Oppfølging av saker fra IPR-møte 22-05 
 

• Dialog om Samarbeidsavtalen med HiM og HVO 

• Tema Offentlig innovasjon  

Oppsummering 
Sakene utsettes til neste møte. 
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Sak 54-22 Eventuelt 

 
Til neste møte 
• Samarbeidsavtale om tilsyn i byggesaker  
• Regelverk og ramme for kjøp av tjenester kommunene imellom 
 
 
 
Nordmøre 19. desember 2022 
 
 
Odd Arild Bugge    Ellen Engdahl 
Leder       Daglig leder 


