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Nye Heim kommune er i rute mot etablering 1. januar 2020.
Over 170 medarbeidere fra alle tre kommunene har vært i aktivitet i arbeidsgrupper innenfor
alle kommunens fagområder. De er nå i sluttfasen av sitt arbeid. Deres sluttprodukt er
rapporter som blir lagt fram for fellesnemnda. Rapportene for personal og oppvekst er
behandlet. Pleie / omsorg / helse kommer på januar. Det samme gjør rapport om
samfunnsutvikling.
Organisering av den nye kommunen er på plass. Det samme er hele ledelsen: rådmann, ass.
rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og stabsledere.
Arbeidsgruppenes hovedformål er å utrede hvordan Heim kommune skal arbeide faglig for å
nå målene i reformen og intensjonsavtalen.
Innplassering av ansatte i Heim kommune er i gang. Dette skjer etter følgende prosedyre:
Innplassering
• Hva sier organisasjonskartet? Sier noe om hvilke lederfunksjoner og andre funksjoner
vi skal ha.
• Kartlegging av kandidater (rådmennene / lederne i kommunene) – hvem kan være
aktuelle kandidater ut fra nåværende funksjon (og kompetanse)?
• Drøfting med tillitsvalgte - kandidater
• Kandidatene tilskrives og bes melde sin interesse for definerte funksjoner.
• Leder gjennomfører samtaler sammen med tillitsvalgte
• Valg foretas av leder ut fra HA bestemmelser – medvirkning av tillitsvalgte.
• Innplasseringssamtale der det er en kandidat.
• Ansettelsesintervju der det er to eller flere kandidater
Følgende ledere er ansatt:
Ass. Rådmann Anita Ørsal Oterholm
Kommunalsjef økonomi Inger Johanne Lillemyr Steinveg
Kommunalsjef helse og mestring Inger Lise Øyan Waade
Kommunalsjef oppvekst Svein Johny Forren
Stabsleder servicetorg Arnt Joar Moen
Stabsleder utvikling John Ole Aspli
Stabsleder IKT Oddvar Løfaldli
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Enhetsleder barnevern Mona Forren
Enhetsleder teknisk, landbruk og miljø Magne Jøran Belsvik
Enhetsleder kultur Reidar Klungervik
Enhetsleder helse- og mestring Kyrksæterøra Eli Mette Vitsø
Enhetsleder helse- og mestring Liabø Milly Bente Nørsett (permisjon for å være ordfører i
Tingvoll, Gunhild Megaard fungerer som vikar i hvert fall til etter valget 2019.)
Enhetsleder helsestasjon Oddlaug Børseth Brekken
Enhetsleder/ styrer Liabø barnehage Siv Janne Rodal
Enhetsleder / styrer Valsøyfjord barnehage Margit Botten
Enhetsleder / rektor Halsa barne- og ungdomsskole Sigve Lorås Torland
Enhetsleder / rektor Sodin skole og SFO Siv Tove Bugten Sødal
Enhetsleder / styrer Vinjeøra skole Elin Bondhus Bakken
Enhetsleder / styrer Bakkely barnehage Randi Vaagan
Enhetsleder / styrer Grøtnes barnehage Wenche Hyttnes
Enhetsleder / styrer Svanem barnehage Ingvild Myklebust Haugen
Enhetsleder / rektor Vinjeøra skole og SFO Wenche Johansen
Enhetsleder / rektor Svanem skole og SFO Lisbeth Steinfeld Gjengstø
Enhetsleder / rektor Ven skole Kristin Solhaug Follett
Enhetsleder / styrer Ven barnehage Merete Haugen Vuttudal
Enhetsleder PPT Marit Johanne Sæther
Rådgiver kvalitetssikring Eirik Johansen
Ikke avklart
Leder NAV Heim - statlig ansettelse - formelt ikke avklart (Ola Sødahl er prosjektleder)
Enhetsleder / styrer Halsanaustan barnehage
Rådgiver barnehage i rådmannens stab
Organisasjonsutvikling
Den 28. og 29. november startet ledelsen i Heim kommune opp en prosess med
organisasjonsutvikling. Kommunen er en menneskeintensiv virksomhet. For å lykkes er det
avgjørende at menneskene i organisasjonen kan samarbeide mot felles mål. I underkant av 70
ledere og tillitsvalgte var samlet i Trondheim. Vi får bistand av KS (kommunenes
interesseorganisasjon) i prosessen. Det blir samlinger fram til neste høst. Noen av samlingene
er kun forbeholdt toppledelsen.
Politikk
Arbeidsutvalget under fellesnemnda har fått i oppdrag å legge fram forslag til politisk
organisering og politiske arbeidsprosesser. Arbeidsutvalget består av ordfører Halsa, ordfører
Hemne, varaordfører Snillfjord og de tre opposisjonslederne - en fra hver av kommunene.
Grunnlaget for deres arbeid vil bli innbyggerundersøkelsen og lokaldemokratiundersøkelsen
som er gjennomført i de tre kommunene. I tillegg ønsker AU å komme i dialog med
eldrerådene, rådene for funksjonshemmede og ungdomsrådene. De ønsker også å foreta en
spørreundersøkelse blant samfunnsaktører som næringsliv, frivillige lag og organisasjoner og
politiske partier.
Før sommeren har de bestilt en rapport fra prosjektleder som kan si noe om hvilke
lokaldemokratiske utfordringer vi har. I tillegg kommer det saker om reglement for utvalg,
delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og delegeringsreglement til rådmannen.
Godtgjøringsreglement er også bestilt. Det er Heim kommunestyre som vil vedta alle saker
om politisk organisering og reglement.

Etter valget 8. og 9. september 2019 vil det nye kommunestyret ta over fellesnemndas
oppgaver med å rigge den nye kommunen. De gamle kommunestyrenes oppgaver er
begrenset til å styre hver sin kommune mot avvikling 31.12. 2019.
Utfordringer
Det er arbeidsgruppene for digital sammenslåing, personal og økonomi som har det største
presset for å bli ferdige i tide. Arbeidsbelastning og tempo er høyt, men de er i rute. Den nye
kommunens struktur bygges opp digitalt.
Det har vært noen utfordringer med dette; som eksempel har det vært diskusjoner om program
for helsestasjon; Skal Halsas relativt nyetablerte program velges? Eller skal Hemnes program
velges? Halsa har jo nettopp skiftet program – over fra det Hemne benytter i dag. Om et par år
skal kommunen uansett over på nytt program som er en nasjonal fellesløsning,
Helseplattformen. I og med at det kostet rundt kr. 300.000 mer å skifte fra Halsas til Hemnes,
ble det besluttet at Hemnes program skulle benyttes. Det ble vurdert lite rasjonelt å bruke så
mye penger kun for et par års drift.
Fylkestilhørighet
Heim kommune skal tilhøre Trøndelag. Dette har reist noen spørsmål:
 Tannhelsetjeneste: Dagens Halsa vil få tannlege fra Kyrksæterøra etter 1. januar 2020.
I dag betjenes kommunen fra Surnadal.
 Kollektivtrafikk: Det settes opp rute langs E39 som matcher skolestart / slutt Hemne
Videregående skole. Ellers er det ny anbudsrunde kollektivtrafikk rett rundt hjørnet.
Videregående skole
Fylkesutdanningssjefen i Møre og Romsdal uttaler følgende:

Møteplan fellesnemnda fram til sommeren:
Torsdag 31. januar
Hemne
Torsdag 28. februar
Halsa
Torsdag 28. mars
Hemne
Torsdag 9. mai
Halsa
Torsdag 20. juni
Hemne

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Nytt kommunevåpen
Det er kommet inn mange flotte forslag for nytt kommunevåpen. Arbeidsgruppa skal rett over
jul foreta et utvalg som skal gå til videre behandling. Fellesnemnda vil få det til uttale og det
er det nye kommunestyret som høsten 2019 skal vedta kommunevåpenet.
Barnevern, pedagogisk- psykologiske tjenester (PPt) og helsestasjon
Disse tjenestene vil bli levert i regi av Heim kommune fra 1. januar 2020. Det vil si at
samarbeidene mot Surnadal avvikles for barnevern og PPt. Grunnen til dette er at det er
uheldig å stykke opp tjenester som henvender seg til barn. Dette vanskeliggjør godt
tverrfaglig samarbeid. Tjenestene vil være samlet til stede både på Kyrksæterøra, på Liabø og
på alle skoler og barnehager etter behov. Vi har stor tro på at vi skal etablere en faglig god
tjeneste.
Kulturskole
Det blir en kulturskole i Heim kommune. Hovedkontoret blir på Kyrksæterøra. Samarbeidet
mot Surnadal avvikles. Barn og unge vil som i dag få sin undervisning på Liabø.
NAV
Den statlige delen av NAV Halsa ble overført fra Møre og Romsdal til Trøndelag 1.8.2018.
Fra 1. januar 2019 overtar NAV- leder Hemne / Snillfjord Ola Sødahl som leder for NAV
Halsa. Han er også prosjektleder for etablering av NAV Heim. Dette gjøres for å sikre en best
mulig flyt i sammenslåing av NAV Hemne / Snillfjord og NAV Halsa til NAV Heim fra 1.
januar 2020.
Helseregion
At Halsa endrer fylkestilhørighet påvirker også helseregionene. Kommuneledelsen i Halsa og
prosjektleder skal rett over jul ha møte med ledelsen for Helse Midt-Norge for å avklare
regiontilhørighet. Det vil bli lagt opp til forsvarlige og gode tjenester fra Helseforetaket også i
framtida.
Dokumenter/informasjon
All informasjon i prosjektet finnes tilgjengelig på nett. Dersom du har mulighet, kan du gå til
følgende nettadresse og se: https://nyeheim.no/
Med vennlig hilsen
Ny kommune – Halsa, Snillfjord og Hemne

Torger Aarvaag
Rådmann
dir. innv. 72460104
torger.aarvaag@hemne.kommune.no
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