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INNKALLING KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET 22-02 
 
Mandag 7. februar 2022 kl. 1300 - 1600  Teams 
 
 
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 07-22 Erfaringsutveksling – 20 min    

- Oppfølging overfor Statsforvalteren om beredskapsavtaler v/Randi 

 

Sak 08-22 Orienteringer – 10 min 
 
- Revidert mandat for KDK etter innspill i forrige møte.  
- Status prosjekthenvendelse fra Klimanettverket fra forrige møte v/Merete 
- Henvendelse om kontrollutvalgssekretariat v/Arne 
 
Forslag til oppsummering:  
Orienteringene tas til orientering. 
 
 
Sak 09-22 Hovedverneombudene og KDK – 20 min 
 
Informasjon om formål og gjennomføring for ny felles møtearena.  
v/Arne Ingebrigtsen og Anja Alvilde Stafsnes, HVO Kristiansund kommune.  
 
Forslag til oppsummering:  
Oppsummeres i møtet. 
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Sak 10-22 Videreutvikling av kollegiet - 40 min 
 
1. Tema Ledelse 
 
I siste møte ble det satt ned en arbeidsgruppe med Birgit, Håvard og Merete. 
Oppfølging av sak om å konkretisere innhold i en søknad om OU-midler v/Merete 
 
2. Faglige tema iht årshjul – runden rundt bordet  
- Årsrapport 

- Ferieavvikling helse/omsorg 

- Strategisk kompetanseplan innen helse  
 
Forslag til oppsummering:  
Orienteringen tas til orientering. 
 
 
Sak 11-22 Rekrutteringsprosjektet Bli med hjem v/Merete og Ellen – 20 min 
 
Næringsforeningene i de tre byene går sammen om å arrangere Bli med hjem 2022 på 
Clarion The Hub i Oslo. https://knn.no/arrangementer/bli-med-hjem-2022/ 
Målet er å få med ca. 60 bedrifter med stand og at dette blir et godt arrangement for både 
deltakere som ønsker å flytte til vår region og for bedriftene som trenger ressurser.  
 
Program 
Kl. 1200 – 1500 Lunsj og dagseminar 
Kl. 1630 – 19.15 Messe Bli med hjem. Underholdning fra kl. 1900 
Kl. 2000 -   Middag, servering av Nordens Tapas 
 
IPR’ene er invitert med som samarbeidspartnere/sponsor med hver kr 50.000,- som 
inkluderer stand på 3 meter og inngang til dagseminar for 1 person. 
 
Priser for enkeltstands:  
Dagseminar: kr 1.250 + mva pr.pers 
Middag: kr 1.250 + mva pr.pers 
Standplass: 
2x3 meter kr 7.000 + mva 
1x1 meter kr 2.500 + mva (noen få plasser til små stand med plass til 1 roll-up) 
 
Romsdal IPR har bestemt seg for at deltagelse gjennomføres av den enkelte kommune. 
Sunnmøre har ikke bestemt form på deltagelse enda.  

Kommunene hadde gode erfaringer fra felles deltagelse ved forrige messe i 2019. Da hadde 
Nordmøre og Romsdal en felles stand med en felles standvegg og budskap med samlede 
kostnader på rundt kr 55.000 + mva. I tillegg kom deltagelse på seminar og middag, reise og 
annen profilering. 

https://knn.no/arrangementer/bli-med-hjem-2022/
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Det foreslås at deltagelse også i år gjennomføres i regi av Nordmøre IPR. Det må tas stilling 
til om det er ønskelig å gå inn som samarbeidspartner eller ha en «vanlig» stand på 3 m til kr 
10.000 samt om Nordmøre skal lage en egen standvegg som er mer aktuell for gjenbruk. 

Nedenfor følger forslag til innhold og organisering av arbeidet frem mot messen i Oslo 6. 
april. Et beslutningsgrunnlag for deltagelse presenteres i representantskapsmøtet 17. og 18. 
februar.  
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Utkast oppgaver og tidsplan per 2.2.2022  
  

  Oppgave   Tidsplan  Ansvar   

Kartlegging 
kompetansebehov, 
ledige stillinger etc.  

Kartlegging av hvilke 
kompetanseområder vi har behov for 
– og ønsker å profilere spesifikt:   
- Skjema sendes ut til kommunene.   
- Møter/dialog med kommunene  

Sende ut 
skjema?  
  
Møte med 
kommunene: 
KDK-møte 7.2.   

Admn. Nordmøre IPR, i 
samråd med 
kommunedirektørene  
  
  
  

Politisk forankring   Legge fram overordnet plan for 
representantskapet i møte 17.2.  
  
Avklare politisk deltakelse fra 
kommunene.  

Februar   Admn. Nordmøre IPR  

Administrativ 
forankring   

Avklare deltakelse fra kommunene 
med utgangspunkt i 
kompetansebehov: representanter fra 
ulike fagområder som har behov for 
kompetanse framover på kort og 
lengre sikt (regionalt fokus?)   
  

Februar   Admn. Nordmøre IPR 
og 
kommunedirektørene  

Organisering av 
deltakelse   

Program  
• Kl. 12-15 Lunsj og 
dagseminar   
• Kl. 16.30-19.15 Messe  
• Kl. 20 - Middag   
   
(Separate skjema for påmelding til de 
ulike postene? Avklares med KNN)  

Frist bestilling 
hotell 23.3  
  

  

Materiell   • Utforming og bestilling 
banner. Hvilket budskap ønsker vi å 
ha på banner?  
• T-skjorter, pins etc.?   
  
• Konkurranser? Quiz  
• “Spørreskjema” om hva som 
er viktig for å flytte hjem  
• Premier?  
  

  Admn. Nordmøre IPR  
  

Organisering av 
stand på messe  

- Deltakere politisk og admn.  
- «Vaktordning» ift. tidsplan  
- Profileringsmateriell Nordmøre for 
utdeling? Kan for eksempel være en 
brosjyre. Andre forslag?  

  Admn. Nordmøre IPR  
  

Kommunikasjon 
Romsdal IPR og 
Sunnmøre 
regionråd   

Samkjøre deltakelse, innhold på 
stand? Eller egen for Nordmøre mtp 
gjenbruk  
  

Fortløpende.   Ellen 
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Forslag til oppsummering 
Det settes ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av NN kommunedirektører, 
NN ordfører og administrasjon.  

 
Sak 12-22 Kommunale utgifter i helse og omsorg – 15 min. 
 
Henvendelse fra ROR om å se nærmere på de kommunale utgiftene innen pleie og omsorg. 
Møre og Romsdal ligger ca. 30 % over Trøndelag, tilsvarende kr 5.000,- pr innbygger. Fylket 
ligger høyt også på landsbasis, se tabell nedenfor. 
 

 
 
Regionene inviteres til å være med i et felles prosjekt, hvor det er tenkt å bruke eksterne krefter samt 
en del internt tidsforbruk.  
 
Forslag til oppsummering 
Formuleres i møtet. 

 
 
Sak 13-22 Status Klimaprosjektet – 30 min. 
 
Innledende orientering om videre prosess for videreutvikling av Plan-/bærekraftsprosjektet 
v/Merete 
 
o Tema i mars som fysisk møte på Tingvoll Økopark 

▪ Status og fremdrift i fylkeskommunens bærekraftsprosjekt 
▪ Bærekraft i kommunene 
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▪ Roller, oppgaver, koordinering og samarbeid 
 

Statusoppdatering for Klimaprosjektet v/prosjektleder Tonje Liverød, Tingvoll Økopark 

Forslag til oppsummering 
Statusoppdateringene tas til orientering.  

 

Sak 14-22 Eventuelt – 10 min 

 
 
 
 
 
 
 
Berit Hannasvik     Ellen Engdahl 
Leder       Daglig leder 


