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INNKALLING KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET 22-11 
 
Mandag 12. desember 2022 kl. 1300 - 1600 Campus F13, 5. etg. Møterom Flyt/Vekst 
 
 

Innkalt: 
Odd Arild Bugge 
Birgit Eckhoff 
Berit Hannasvik 
Knut Haugen 
Arne Ingebrigtsen 
Randi Dyrnes 
Inge Falstad 
Håvard Sagli 
 

Fra adm. 
Ellen Engdahl 
Bjørn Buan 
 

Øvrige: 
Kjetil Leirbekk, Averøy kommune 
Ingeborg Simonsen, Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
 

Saksliste 
 

Sak 47-22 Erfaringsutveksling og diskusjon (1300-1330) 

Oppsummering 
Tas til orientering. 
 

Sak 48-22 Fylkesstrategi for miljø, klima og energi – orientering v/Ingeborg Simonsen,  
                  klima- og miljøkoordinator, Møre og Romsdal fylkeskommune (1330-1400) 
 
Fra høringsbrevet: Fylkesutvalget vedtok i møte 28. november å legge Fylkesstrategi for miljø, klima 
og energi 2023-2026 ut på offentlig høring. Strategien skal gi retning for hele fylket, ikke bare for 
fylkeskommunen. Fylkesstrategi for miljø, klima og energi skal være mer konkret enn fylkesplanen og 
beskrive hva vi skal gjøre på veien for å nå målet. Høringsfrist er 24. februar 2023.  

Diskusjon om prosess for videre behandling av høring på fylkesstrategien i kommunene/IPR. 

Oppsummering 
Informasjonen og innspillene tas til orientering og oppfølging. 
 
 

Sak 49-22 Styringsgruppe for Klimanettverk Nordmøre v/Odd Arild Bugge (1400-1415) 
 
Odd Arild Bugge deltar i styringsgruppen for Klimanettverket sammen med representant fra 
fylkeskommune og statsforvalter. Det skal oppnevnes en ny styringsgruppe, og det er ønskelig å 
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diskutere om kollegiet bør fungere som styringsgruppe for å samle de ulike tilknyttede initiativene 
innen samfunnsplanlegging, bærekraft, klima og naturmangfold. 

 
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 (1415-1435) 

 
Kjetil Leirbekk er oppnevnt som Nordmøre sin representant i forhandlingsutvalget, og han deltar i 
møtet. På vegne av Strategisk Samarbeidsutvalg i helsefellesskapet ber samarbeidssekretariatet de 
interkommunale politiske rådene og HMR om avklaring på punktene nedenfor innen 15.12.22: 

• Anbefaling om det skal velges en ekstern eller intern forhandlingsleder 

• Anbefaling om sekretariatsfunksjon 

• Anbefaling om kostnadsdeling knyttet til forhandlingene  

• Innspill på mandatet til forhandlingsutvalget 
 
Orientering og diskusjon i møtet. 
 

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

Sak 51-22 Felles formannskapsmøte 13. januar 2023 (1445-1515) 

 
Det er invitert til felles formannskapsmøte om temaet felles og koordinert samfunnsplanlegging.  

Sentralt innhold i møtet vil være: 

1. Planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel 

a. Felles kompetansegrunnlag med utfordringsbilde og muligheter 

b. Innhold og prosess  

2. Avslutningsseminar for Plansamarbeid Nordmøre 

a. Presentasjon av Sluttrapport v/Berit Hannasvik 

b. Evaluering fra Asplan Viak v/Erik Plathe  

c. Erfaringer å ta med seg videre 

3. Mulighetsstudie for regional bærekraftig samfunnsutvikling 

4. Revidert forslag Nordmørsstrategi  

Det vil bli orientert nærmere i møtet. 

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

Sak 52-22 Uttalelser (1515-1545)  
 

Videre arbeid med uttalelser om: 

- Grunnrenteskatt i havbruk – frist 4.1.23 

- Inntektsutjevningsutvalgets forslag – frist 4.1.23 
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Oppsummering 
Diskusjon i møtet tas til orientering og oppfølging. 
 

 

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

 
• Dialog om Samarbeidsavtalen med HiM og HOV 
 
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  
 
Vedtak 22-05: Diskusjon og innspill følges opp i neste møte.  

• Tema Offentlig innovasjon  

Vedtak 22-05: Aktuelle tema for felles FOUI-innsats følges opp av administrasjon og 
Kommunedirektørkollegiet. 

Oppsummering 
Sakene utsettes til neste møte. 

 

Sak 54-22 Eventuelt 
 

 
 
Nordmøre 5. desember 2022 
 
 
Odd Arild Bugge    Ellen Engdahl 
Leder      Daglig leder 


