INNKALLING KOMMUNEDIREKTØRKOLLEGIET 22-08
Mandag 17. oktober 2022 kl. 1300 - 1600

Teams

Innkalte
Berit Hannasvik
Knut Haugen
Arne Ingebrigtsen
Randi Dyrnes
Birgit Eckhoff
Inge Falstad
Håvard Sagli
Odd Arild Bugge
Fra adm.
Ellen Engdahl

Saksliste
Sak 34-22

Erfaringsutveksling og diskusjon 60 min.

Aktuelle tema
Statsbudsjettet 2023
Budsjettsituasjonen for kommunene
Annet
KDK-møter ifm. IPR-møter
Bli med hjem Trondheim 16.nov.
Forslag til oppsummering
Tas til orientering.

Sak 35-22

Sluttrapport Plansamarbeid Nordmøre

Sluttrapporten for Plansamarbeid Nordmøre er under utarbeidelse og hovedpunktene blir presentert i møtet.
Forslag til oppsummering
Foreløpig sluttrapport tas til orientering.

Sak 36-22

Satsingsområder og ressursbehov

Nordmørsstrategien skal knyttes sterkere opp mot attraktivitetsmålene fra Telemarksforskning, og det er vedtatt å
koordinere arbeidet for samfunnsplanprosjektet fase 2.0 (2022-2024) og strategiarbeidet.
Nordmøre IPR inngikk i 2021 avtale med Surnadal kommune om kjøp av 50% stilling som helseressurs/lokal
samhandlingskoordinator. I 2021 og 2022 er denne finansiert av IPR og kommunene. Helseressursen er
Nordmøre sin representant inn i Helsefellesskapets sekretariat, koordinator og rådgiver for Helseledernettverk
Nordmøre (HLN), samt foretar utrednings- og arrangementsarbeid ved behov. Kommunene er forpliktet til å delta i
helsefellesskapet, og HLN anbefaler at helseressursen videreføres for 2023.
Alle involverte i Samfunnsplanprosjekt for Nordmøre er enige om at prosjektet har vært vellykket, og det er et
samstemt ønske om å utvikle samarbeidet og systematikken videre ved en stilling som regional
samfunnsplanlegger. Målet for neste fase er å koordinere kommunene slik at den enkelte kommune og felles
region kan øke kvaliteten og effektiviteten i planleggingsarbeidet ved å bygge på opparbeidet kunnskap og
kompetanse fra Planprosjektet, Klimasats-prosjektet, Klimanettverket og fylkets- og kommunenes
bærekraftsarbeid. En videreutvikling av samarbeidet om regional samfunnsutvikling er blant annet å øke klima- og
naturkompetansen og -perspektivet som grunnlag for bærekraftig arealforvaltning/-bruk.
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Felles innsats innenfor helse og samfunnsutvikling vil være prioriterte områder for 2023 og inneværende
økonomiperiode.
Forslag til oppsummering
Kommunedirektørkollegiet støtter opp om satsingene og anbefaler at felles helseressurs og samfunnsplanlegger
legges inn i forslag til budsjett for 2023 og videre i økonomiplanperioden.

Sak 37-22

Interkommunalt samarbeid og vertskommuner

Det er et stort omfang av interkommunale samarbeid på Nordmøre, og nye samarbeid etableres.
Tjenestesamarbeid og regional kompetansefordeling er sentrale tema for fellesskapet.
Erfaringsutveksling og diskusjon
Nye interkommunale samarbeid;
o Tingvoll/Surnadal/Sunndal – PPT, NAV
o Kristiansund/Averøy – Lønn
o Andre
IKT Orkide
o Stillingsressurs byggesak
o Annet
Rollen som vertskommune
o Ha en felles Mal/Avtale for organisering og finansiering
o Muligheter for kommunene
Nordmørssamarbeidet
Forslag til oppsummering
Tas til orientering inkl. innspill i møtet.

Sak 38-22

Fylkesstrategi for attraktive byer og tettsteder 2023 – 2026

Strategien skal medvirke til å styrke og utvikle eksisterende by- og tettstadsenter, fremme bærekraftig arealbruk
og transport, og legge til rette for sosial bærekraft. Fylkesstrategien er tenkt å skulle gi en tydelig og forutsigbar
regional politikk for by- og tettstadutvikling, der ei rekke ulike hensyn er drøftet og vektet. Dette vil kunne gi:
mer helhetlig, systematisk, tverrsektoriell og dokumentert tilnærming til fylkeskommunen sitt samlede
arbeid i byer og tettsteder
grunnlag for tydeligere kommunikasjon med kommuner, statsetater, næringsliv og andre private aktører
grunnlag for kommunale samfunnsplanar og arealplaner og fylkeskommunens innspill til disse
Det er fire viktige element som utgjør kjernen i dokumentet, og som det er viktig å ta stilling til:
Resultatmål for by- og tettstedsarbeidet
Retningslinjer – viktige verktøy, føringer og råd for alle om hvordan en skal og bør arbeide med by- og –
tettstedsutvikling
Forslag til senterstruktur
Geografisk avgrensning gjennom prinsippet
Utsatt høringsfrist til 21. oktober.
Møtet vurderer om det skal sendes felles høringsforslag. Utkast til aktuelle tema og innspill ettersendes.
Forslag til oppsummering
Diskuteres i møtet.
Sak 39-22

Valg

Randi Dyrnes ble valgt til første leder i det restartede «rådmannskollegiet» i 15.02.2018.
Berit Hannasvik og Knut Haugen ble valgt som leder og nestleder 14.09.20 for en periode på 2 år.
Det må velges ny leder og nestleder for høst 2022 – 2024.
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Forslag til oppsummering
NN velges som leder for en periode for 2 år.
NN velges som nestleder for en periode på 2 år.

Sak 40-22
•

Eventuelt

Prosess for oppnevning av medlem i forhandlingsutvalget for Samarbeidsavtalene

Nordmøre 10. oktober 2022

Berit Hannasvik
Leder

Ellen Engdahl
Daglig leder
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