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INNKALLING KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET 
 
Mandag 11. oktober 2021 kl. 1345-1615  Formannskapssalen, Kristiansund 
 
 
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 
 
 
Saksliste 
 

Sak 38-21 Honorar til kommunale brukerrepresentanter og fastleger i helsefellesskap 
 

Saken nedenfor har vært sendt ut på mail tidligere og lagt ut på Teams knyttet til forrige møte på 

Tingvoll. 

-- 

Alle kommunene har signert ny samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal HF. 
Samarbeidsstrukturen forutsetter representasjon fra brukerrepresentanter fra både helseforetaket 
og fra kommunene. Brukerorganisasjonene har oppnevnt representanter fra kommunene, og 
brukerutvalget i HMR har oppnevnt sine representanter. 
Helsefellesskap forutsetter at det skal være brukerrepresentanter på alle nivå i 
samarbeidsstrukturen, dvs. både i Partnerskapsmøtet, Strategisk samarbeidsutvalg, Lokale 
samarbeidsutvalg, og i de faglige samarbeidsutvalgene.  
Samarbeidsstrukturen forutsetter også tilsvarende representasjon fra fastleger. I tillegg til deltagelse 
fra praksiskonsulenten må flere fastleger involveres. 
Helseforetaket dekker honorar og reisekostnader for sine brukerrepresentanter og kommunene må 
dekke for sine. 
Etter dialog mellom de interkommunale politiske rådene i Møre og Romsdal og samhandlingssjefen i 
HMR er man enige om at det foreslås like honorarsatser for de ulike brukerrepresentantene samt at 
det er fordelaktig at en kommune/instans forestår det praktiske knyttet til utbetaling av 
honorar/kostnader for kommunale brukerrepresentanter og for fastlegene. 
Kommunale brukerrepresentanter: - skisse utarbeidet av HMR for sine brukerrepresentanter  
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For fastlegene er det inngått avtale mellom legeforeningen og KS for å dekke arbeidet som 
inkluderer møter, formøter, reisetid og saksforberedelse. For næringsdrivende fastleger er 
honorarsatsen for møter, formøter og reisetid i kontortiden kr 1.760,- pr time (2 * honorarsats i 
rammeavtalen). For reise utenfor kontortiden og for saksforberedelse honoreres time for time med 
kr 880,-.  
For samme møtefrekvens og en situasjon hvor alle fastlegene er selvstendige næringsdrivende, så vil 
honorar bli i størrelsesorden kr 550.000,-.  
  
Kostnadsoverslag – basert på høyt kostnadsnivå (se vedlagte excel) 
Honorar kommunale brukerrepresentanter 93.800,- 
Reisekostnader kommunale   36.000,- (kr 1.000,- pr dagsmøte) 
Honorar fastleger               550.000,- 
Timekostnader fastleger ved reise  
og forberedelse     63.360,- 
Reisekostnader fastleger   36.000,- (kr 1.000,- pr dagsmøte) 
Totalt honorar                 785.000,- 
 
Erfaringene vil vise omfanget av møter og honorar, men et økonomisk anslag pt ved ulike scenarier 
for samlede kostnader fordelt pr. innbygger gir: 
Høyt  785.000 2,96 pr. innbygger 
Medium 580.000 2,19  
Lavt  430.000 1,62 
 
Dette gir anslag på samlede kostnader for kommunene: 

Estimat godkjørelser brukerrepresentanters deltakelse i møter

Ant. møter Ant. utvalg Totalt pr. år

Partnerskapsmøte - dagsmøte kr 1800 2 3600

Strategisk samarbeidsutvalg - dagsmøte kr 1800 2 3600

Strategisk samarbeidsutvalg - digitalt møte 2 timer a kr 290 2 1160

Fagutvalg - dagsmøte 1800 2 12 43200

Fagutvalg- digitalt møte 2 timar a kr 290 3 12 20880

Lokale samarbeidsutvalg - dagsmøte kr 1800 2 4 14400

Lokale samarbeidsutvalg - digitalt møte 2 timer a kr 290 3 4 6960

Totalt 93800
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Oppsummering 
Kommunedirektørkollegiet godkjenner at kommunale brukerrepresentanter har samme 
honorarsatser som for helseforetakets brukerrepresentanter. 
Kommunedirektørkollegiet tar de økonomiske anslagene for honorar til kommunale 
brukerrepresentanter og fastleger i helsefellesskapet til etterretning.  
 

Sak 39-21 Forslag til felles uttalelse for ny kirkelig organisering 
 
Det ble kort tid i forrige møte til bred diskusjon. Forslaget til felles uttalelse fra de tre regionale 
rådene ble sendt ut til ordførere og kommunedirektører etter møtet, sammen med bakgrunnsnotat 
fra administrasjonen i IPR.  Begge følger vedlagt. 
 
Høringsfrist 15. oktober 2021. Ønskelig å få en status på behandling i kommunene mhp. felles forslag 

til uttalelse. 

 

Sak 40-21     Evaluering av Kommunedirektørkollegiet 

Vedlagt følger link til en anonym evaluering som må besvares innen søndags kveld.  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fN-gAGjA0B4pJv_mmQJJvq62-
52kZeVURDA1N05RTk9DTlBQSFRRRVFHRUFXTk1TVS4u 
 
Kun medlemmer i teamet «Kommunedirektørkollegiet» kan svare. Resultatet av evalueringen legges 
frem i møtet som utgangspunkt for diskusjon.  

Oppsummering 
Med basis i evalueringen og innspill i møtet utarbeides forslag til mandat, innhold og arbeidsform for 
Kommunedirektørkollegiet som legges frem på senere møte. 

  

Scenarie kostnader

Innbyggere Lavt Medium Høyt

Kommune 01.01.2020

1505 Kristiansund 24 180         39 217          52 904          71 657          

1554 Averøy 5 787           9 386            12 662          17 150          

1557 Gjemnes 2 629           4 264            5 752            7 791            

1560 Tingvoll 3 025           4 906            6 618            8 965            

1563 Sunndal 7 036           11 412          15 394          20 851          

1566 Surnadal 5 920           9 602            12 953          17 544          

1573 Smøla 2 150           3 487            4 704            6 371            

1576 Aure 3 507           5 688            7 673            10 393          

SUM 54 234         

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fN-gAGjA0B4pJv_mmQJJvq62-52kZeVURDA1N05RTk9DTlBQSFRRRVFHRUFXTk1TVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fN-gAGjA0B4pJv_mmQJJvq62-52kZeVURDA1N05RTk9DTlBQSFRRRVFHRUFXTk1TVS4u
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Sak 41-21 Mulige samarbeidsområder 
 
Foreløpige tilbakemeldinger så langt er i Teams – Kommunedirektørkollegiet - Samarbeid.  

Oppsummering 

Oppsummeres i møtet. 

 

Sak 42-21 Videreføring av Planprosjekt Nordmøre 
 
Konkretisering av diskusjon i forrige møte. 
 
Status 
- Hovedmålene i prosjektet er oppnådd ved at  

o Alle kommunene på Nordmøre har vedtatt oppdatert Planstrategi og Samfunnsplan med 
felles regionalt utfordrings- og mulighetsbilde. Det ble utarbeidet felles 
kunnskapsgrunnlag, mal og prosessgrep som utgangspunkt for planarbeidet. 

o Plansystemet i kommunene er blitt mer effektivt, med rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel tidlig i valgperioden slik at den i større grad enn før er et reelt lokalpolitisk 
styringsverktøy.  

o Etablert planfaglig nettverk på tvers av kommunene. Kunnskaps- og erfaringsdeling.  
- Økt plankompetanse for folkevalgte 

o Workshop formannskap med fokus på samfunnsutvikling for Nordmøre. 
 
Forslag til videreutvikling av interkommunalt plansamarbeid 

o Kommunene er veldig godt fornøyd med at det er en felles koordinerende 
funksjon/ressurs innenfor planområdet.  

o Alle kommunene inngår i fylkeskommunens Bærekraftsatsing. Det er krevende både 
faglig og økonomisk for kommunene å ha dedikerte ressurser for Bærekraftarbeidet i 
egen kommune og i samarbeid mellom flere kommuner.  

o Ønsker enda tettere og bedre kobling mellom FNs bærekraftmål og det kommunale 
plansystemet.  

o Bærekraft som grunnlag for kommunal planlegging, videre utvikling: 
Kobling mål og strategier i vedtatte samfunnsplaner til KPI-ene og til tiltak i 
handlingsprogrammet: utvikle metodikk/modell?  
Kobling mellom KPI-er og del- og temaplaner i kommunene.  

o Prioritering av tiltak i kommunene med utgangspunkt i KPI-kartlegginger og 
samfunnsmål.  

o Kompetanseutvikling bærekraftmålene blant politikere og administrasjon. Eks. FNs 
bærekraftmål i politiske saksframlegg: videre utvikling, opplæring saksbehandlere etc. 

o Videreutvikle og teste nye metoder for innbyggerinvolvering i planprosesser.  
o Ønsker dialog med statsforvalteren om videreføring.   

 

Innspill og diskusjon. 

Oppsummering 

Arbeidsgruppen tar med innspill i møtet og utarbeider en skisse til Planprosjekt Nordmøre 2.0. 
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Sak 43-21 Møteplan 2022 med fag- og ledelsestema 
 
 

2022 Representantskapsmøter 
IPR 

Kommunedirektør- 
kollegiet 

Annet 

Januar Mørebenken  
Nordmøre før/under  
Nyttårskonf.? 

10.  
Plan/Klima/Bærekraft 
Tema Ledelse 

11-12.  
Nyttårskonf. Molde 
 

Februar 17.-18. Kristiansund 
Årsmøte 
Strategi/Handlingsplan 
Nordmørskveld 
Tema: Næringsliv, 
kompetanse/rekruttering 
 

7.  
Tema Faglig 
- Årsrapport 
- Ferieavvikling 

helse/omsorg 
- Strategisk 

kompetanseplan helse 

 

Mars  14.  
Plan/Klima/Bærekraft 
Tema Ledelse 

 

April 28.-29. Tingvoll 
Tema: 
Planprosjekt 
Bærekraft/klima 

25.  
Tema Faglig 

Bli med hjem? 

Mai  23.  
Plan/Klima/Bærekraft 
Tema Ledelse 

 

Juni 15.-16. Sunndal 
Tema: Kultur 
 
Premiere 
Lady’n 

13.  
Tema Ledelse 
 
Tema Faglig 
- Eiermeldinger 
- Forvaltningsrevisjoner 

17. Konferanse? 
Sunndal 

August   Toppidrettsveka Aure uke 34 
 
23.-26. 
Nor-Fishing  

September 8.-9. Averøy 
Tema: 
Reiseliv 
Profilering 

  

Oktober  
Mørebenken Oslo 
 

17. 
Tema Ledelse 
 

 

November 10.-11. Gjemnes 
Tema: 
Innovasjon off. sektor 
Interkommunalt 
samarbeid 

21. 
Plan/Klima/Bærekraft 
Tema Faglig 
- Dialogmøte tillitsvalgte 

 

Desember  12. 
Tema Ledelse 

Desember- 
konferansen KSU 1.12. 
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Sak 44-21 Eventuelt 
 


