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INNKALLING KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET 22-03 
 
Mandag 14. mars 2022 kl. 1300 - 1600  Tingvoll Økopark 
 
 
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 
 
Inviterte 
Kjetil Leirbekk, ass. kommunedirektør Averøy – sak 16-22 
Tonje Liverød, prosjekt Klimasats – sak 18-22 
 
Saksliste 
 
Sak 14-22 Oppfølgingssaker – 15 min. (1300-1315) 
 

• Felles intensjonsavtale om beredskap  

• Bruk av BankID 

• Kontrollutvalgssekretariat  

• Kommunale utgifter i helse og omsorg – diskuteres i neste HLN 

• HP: Informasjon om fremforhandlet felles Tjenesteavtale signert v/Arne I.  

• Bli med hjem: Status 
- Budskap og profilering 
- Kompetanseområder 
- Kontaktpersoner i kommunene 
- Deltagelse fra KDK og ordførere 

 
Forslag til oppsummering 
Tas til orientering. 
 

Sak 15-22 Tema Ledelse – 30 min.  (1315-1345) 
 

• Utvikling av rollen som kommunedirektør  
o Tilbud fra KS Konsulent (lagt ut på teams) ift lederutviklingsprogram og eventuell 

søknad om OU-midler v/arbeidsgruppen 
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• Saksbehandling, innstillinger og vedtak - diskusjon 
 

- Saksbehandlerkurs 
- Omfang og innhold saksfremlegg og/vs. vedlegg 
- Innledning om saker i møtene 

 

• Erfaringsutveksling: andre tema 
 
Forslag til oppsummering 
Tas til orientering og oppfølging. 
 
 
Sak 16-22 Oppnevning av forhandlingsutvalg for Samarbeidsavtalen – 10 min. (1345-1355) 
  v/Kjetil Leirbekk 
 
Bakgrunn: 
Det vises til oppstått uenighet mellom HMR og kommunene i Møre og Romsdal om praktiseringen av 
den nye Samarbeidsavtalen knyttet til delavtale 1 og kommunens betalingsplikt.  
HMR sin forståelse er at eventuelle brudd på krav om varsling 24 timer før utskrivelse, ikke har 
betydning for fakturagrunnlaget som legges til grunn for kommunens betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter.  
Det kommunale forhandlingsutvalget sin forståelse er at HMR plikter å forholde seg til både 
epikrisekravet og allerede praktisert 24-timers regel, og mener at dette var en forutsetning for 
inngåelse av den nye avtalen. 
 
Kommunalt forhandlingsutvalg: 

• Cato Innerdal (Molde) 
• Guri Hasund (Ålesund) 
• Kjetil Leirbekk (Averøy)  
• Oddvar Marøy (7-stjerna Søre Sunnmøre) 

 
Mandat: 
Forhandlingsutvalget får i mandat å søke å komme til enighet med HMR om forståelsen av hvordan 
delavtale 1 skal praktiseres mht. epikrisekrav, 24-timersregel og betalingsplikt.  
 
Tidsfrist: 
Tidsfrist er fastsatt til 01.06.2022.  
 
Videre arbeid om enighet ikke oppnås: 
Dersom partene ikke blir enige vil forhandlingsutvalget gi sin innstilling til kommune, som så vil 
vurdere ulike alternativer og ta beslutning om videre prosess.  
 
Forslag til oppsummering:  
Saken tas til etterretning. 
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Sak 17-22 Samarbeid HiM – 20 min. (1355-1415) 
 
Representantskapsmøtet vedtok i sak 09-22 å inngå samarbeidsavtale mellom Nordmøre IPR og HiM.  
Vedlagt følger Samarbeidsavtalen for signering. Kommer tilbake til markering av avtalesignering.  
 
I arbeidsgruppen Kompetanse Helse er tilgangen på flere studieplasser i sykepleie og helsesykepleie 
diskutert. Kommunene bes oppdatere sine kompetansebehov og se på hvordan de kan legge til rette 
for økt behov for praksisplasser. Nærmere orientering i møtet. 
 
Forslag til oppsummering:  
Orienteringen tas til orientering. 
 
 
Sak 18-22 Bærekraft – 90 min. (1415-1545) 
 
Videreutvikling av Plan-/bærekraftsprosjekt Nordmøre  
Kollegiet har flere ganger ila. høsten 2021 hatt planprosjektet på agendaen, og ytret ønske om å se 
på mulighetene for videreføring basert på de positive 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.  Statsforvalteren ønsker innspill fra oss på ideer til innhold i en 
eventuell videreføring av plansamarbeidet. Det er framover naturlig å se en kobling til kommunenes 
bærekraftarbeid, og gjennom samarbeid og dialog med statsforvalteren og bærekraftfylket. Det er 
tidligere vedtatt i Nordmøre IPR at Tingvoll skal være bærekraftsenter for Nordmøre.  
 
 
For å konkretisere mulige fellessatsinger for kommunene på Nordmøre framover, må vi kartlegge 
status i kommunenes bærekraftarbeid samt diskutere nærmere ideer til fokusområder, tiltak og 
prosjekt som har vært tema i tidligere møter.  
 
Det legges opp til ei arbeidsøkt i grupper for å se nærmere på dette. 
 
1. Kommunevis oppdatering på arbeidet med bærekraft etter KPI-kartlegging:  
          - Satsingsområder og eventuelle relevante prosjekt  
          - Muligheter og utfordringer for kommunene i arbeidet med bærekraft  
          - Kommunale ressurser – intern organisering i bærekraftarbeidet 
 
2. Mulige samarbeidsområder for kommunene, med grunnlag i tidligere innspill og samfunnsplanene. 
     Kartlegge mulige samarbeidsområder-/saker/-prosjekt innen bærekraftdimensjonene:  
          - Sosial bærekraft  
          - Økonomisk bærekraft  
          - Klima- og miljømessig bærekraft  
 
Aktuelle tema som tidligere har vært spilt inn er vann og avløp, utenforskap og barnefattigdom. Vi 
jobber videre med disse, og ev. andre tema i møtet.  
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3. Aktører i bærekraftarbeid på Nordmøre:  
Arbeidet med bærekraft involverer mange aktører. Det er utfordrende å holde samlet oversikt over 
aktuelle aktører, deres rolle, prosjekt og initiativ.  
 
Relevante aktører: 

• Statsforvalteren 

• Fylkeskommunens bærekraftsprosjekt 

• Kristiansund kommune mhp. AI-metodikk for vurdering av bærekraftsprosjekter 

• Kommunene 

• Tingvoll som bærekraftssenter og Økoparken 

• Klimanettverk Nordmøre 

• Nordmøre IPR 

• Næringsliv 

• UN global Compact  

• Flere? 
  

Forslag til oppsummering:   
Innspill fra kollegiet til videre utvikling av felles prosjekt knyttet til bærekraft tas med inn i videre 
dialog med statsforvalteren og fylkeskommunen.   
 
En klargjøring av ulike aktørers rolle og oppgaver i bærekraftarbeidet bør prioriteres som ledd i 
arbeidet med å utvikle prosjektet.  
 

Sak 19-22 Eventuelt – 15 min. (1545-1600) 

 
 
 
 
 
 
 
Berit Hannasvik     Ellen Engdahl 
Leder      Daglig leder 


