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KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET OPPSUMMERING 
 
Mandag 23. august 2021 kl. 1345-1545  Teams 
 
 
Innkalte 
Berit Hannasvik 
Knut Haugen 
Arne Ingebrigtsen 
Randi Dyrnes 
Birgit Eckhoff 
Birgit Eliassen  
Håvard Sagli 
Odd Arild Bugge 
 
Fra adm.: 
Merete Maurset 
Ellen Engdahl 
 
Inviterte 
Mildrid Fiske, Kirkeverge Kristiansund  
 
 
 
Sak 27-21 Orienteringer 
 

• Høring av ny kirkelig organisering. Orientering v/medlem prosjektgruppen Mildrid Fiske, kirkeverge, Kristiansund 
 

- Høringsnotat fra Kirkerådet om «Prostirådmodellen» er sendt alle kommunene med frist 15. oktober 2021 

• Omorganisering av kommunevise kirkelige fellesråd til et interkommunalt Prostifellesråd for hvert 
prosti. Åpent for å vurdere antall prosti fremover. 
Formål er å samle arbeidsgiverfunksjonene for prester og kirkelige ansatte, for å ha felles 
arbeidsgiver og redusere bruk av deltidsstillinger.  

• Menighetsrådene opprettholdes som samarbeidsorgan mellom kommune og kirke, som før. 

• Finansiering: Opprettholde fordeling mellom staten og kommunene. Midlene går til prostifellesrådet, 
men midler fra en kommune skal benyttes i den aktuelle kommunen.  
 

- Ønsker at kommunene uttaler seg da disse inngår som grunnlag for vedtak i kirkerådet ift: 

• Interkommunalt kirkelig organ på prostinivå med arbeidsgiveransvar 

• Finansieringsmodell 

• Kommunal representasjon i prostifellesrådene  

• Andre spørsmål 
 
 
Oppsummering 
- Har vært felles orienteringsmøte med de andre politiske rådene. 
- Hver kommune kan ha møte med kirkelig fellesråd i hver kommune for å få lokale innspill. 
- Fiske melder tilbake etter møte med alle kirkelige fellesråd onsdag 25. august 
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Sak 28-21 Tema for høstens møter  
 
Oppdatert etter innspill i møtet: 
 

Høsten 2021 Tema Ledelse-/fagtema 

20. september - Tingvoll Bærekraftsenter og klimasatsprosjektet, 
Planprosjektet videre 
 
Neste møte 

Lønnsforhandlinger- rundt 
bordet 
 

11. oktober Campus Kristiansund – bidrag fra kommunene 
Rekruttering sykepleiere. 
 
Mulige interkommunale samarbeid  
 
Evaluering av kollegiet, spesifisere mandat 
  

Budsjett og økonomiplan – ift 
samfunnsplanen 
 

15. november Nytt Opera- og kulturhus  
Planprosjektet 
Nordmøre Museum - restrukturering 
 

Samspill adm. og politisk 
ledelse v/eks. Norsk 
rådmannsforum 

13. desember   

   

 
 
 
Sak 29-21 Helseplattformen 
 
Oppsummering 
Tema som diskuteres i mange fora.  
Behov for samordning og helhetsperspektiv. 
 
 
Sak 30-21 Tema Ledelse: aktuelle saker    
 
Viser til sak 28-21 
 
 
Sak 31-21 Eventuelt 
 
Ingen saker.  
 


