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OPPSUMMERING KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET 22-03 
 
Mandag 14. mars 2022 kl. 1300 - 1600  Tingvoll Økopark 
 
 
Deltakere  
Berit Hannasvik 
Knut Haugen 
Arne Ingebrigtsen 
Randi Dyrnes 
Odd Arild Bugge 
 
Fravær 
Birgit Eckhoff 
Svein Arild Eikemo 
Håvard Sagli 
 
Fra adm. 
Merete Maurset 
Ellen Engdahl 
 
Inviterte 
Kjetil Leirbekk, ass. kommunedirektør Averøy - teams 
 
 
Sak 14-22 Informasjons- og oppfølgingssaker  
 

• Bruk av BankID – Arne I. følger opp mot KS Møre og Romsdal 

• Kontrollutvalgssekretariat – Kristiansund kommune følger opp saken  

• Helseplattformen – Arne I. gikk gjennom hovedpunktene i Tjenesteavtalen. Helseledernettverk 
Nordmøre utarbeider forslag til felles saksfremlegg. Planlagt politisk behandling i kommunene  
før sommeren.  

• IPR vil utarbeide forslag til uttalelse om Domstolstruktur – frist 26. april 

• Utviklingsplan for HMR er sendt ut på høring med frist 6. mai. Diskuteres i Helseledernettverk 
Nordmøre. 
 

Oppsummering 
Tas til orientering. 
 

Sak 15-22 Tema Ledelse  
 

• Utvikling av rollen som kommunedirektør  
o KS Konsulent avventes foreløpig.  
o Utvide Kommunedirektørmøtet i juni. 
o Fokus bl.a. på tematikk fra siste KLP konferanse om «Hvilken fremtid ønsker du deg 

inn i?» https://www.klp.no/kurs-og-konferanser/kommunekonferansen 
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• Saksbehandling, innstillinger og vedtak - utsettes 
 
Oppsummering 
Tas til orientering og oppfølging. 
 
 
Sak 16-22 Oppnevning av forhandlingsutvalg for Samarbeidsavtalen  
 
Oppsummering 
Saken tas til etterretning. 
 
 
Sak 17-22 Samarbeid HiM  
 

• Samarbeidsavtalen signert.  
 

• Kompetanse Helse: - arbeid ifm. flere studieplasser i sykepleie og helsesykepleie.  
Saken følges opp i Helseledernettverk Nordmøre. 

 
Oppsummering  
Orienteringen tas til orientering. 
 
 
Sak 18-22 Bærekraft  
 

• Ønske om fellesprosjekt også etter at plansamarbeidet avsluttes (finansiert av skjønnsmidler 
2019-2022). Viktig med innovasjon, må gjøre noe nytt.  

• Bygge på erfaringene med plansamarbeidet – effektiv samfunnsplanlegging. Mulig å videreføre 
arbeidet?  

• Dialog med statsforvalteren om videreutvikling av prosjekt og muligheten for finansiering. 

• Konkretisere mulige felles satsinger for kommunene på Nordmøre framover. 

• Innhente innspill fra eksterne aktører.  

• Flere mulige retninger:  
o Satsingsområder innen bærekraft, i tråd med bærekraftfylkets prioriteringer for 2022. 
o Aktiviteter eller prosjekt knyttet til bærekraftmålene (noe innen både sosial, økonomisk 

og miljømessig bærekraft?).  
o Videreføring/videreutvikling av plansamarbeid – felles prosjekt på mer overordnet 

systemnivå.  
 
Oppsummering  
Arbeidsgruppa følger opp videre arbeid med å konkretisere innhold i mulig 
videreføring/videreutvikling av felles prosjekt.  
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Sak 19-22 Eventuelt  

 
Ingen saker som ble diskutert. 
 
 
 
 
 
 
Nordmøre, 17. mars 2022 
 
 
 
 
Berit Hannasvik     Ellen Engdahl 
Leder      Daglig leder 


