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MØTEREFERAT - NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - SAMFUNNSUTVIKLING

Referat fra møte mellom Ragnhild Godal Thunheim og Reidar Klungervik 24.01.2018
I forbindelse med arbeidet i «Samfunnsutvikling» er det behov for noen avklaringer. Med bakgrunn i
dette innviterte Enhetsleder kultur i Hemne Kommune, Reidar Klungervik, Ragnhild Godal Tunheim
til en avklarende diskusjon.
Temaer som ble tatt opp i møtet:
1. Kulturskole. Intensjonsavtalen er klar på at vi skal ha en kulturskole!
Halsa/Interkommunalt sammarbeid med Surnadal og Rindal/Sunndal. Snillfjord har 10%
lærer.
Karlegging: Hvilke tilbud finnes i dag. Hva er kostnaden forbundet med den interkommunale
kulturskolen for Halsa, Surnadal og Rindal. Er det mulig å opprettholde det samme tilbudet i
alle deler av den nye kommunen gjennom egne ansatte?
Trekk inn kulturskolene i diskusjonen. En fra hver kommune i gruppen «samfunnsutvikling»
deltar sammen med rektor/rektorer. (Må avklares med prosjektleder om interkommunale
selskaper skal være del av denne diskusjonen)
Organiseringen/Økonomien i dette opp i mot dagens tilbud.
2. Bibliotek: Vi skal opprettholde bibliotekene, men ha ett hovedbibliotek. Biblioteksjef må ha
godkjent bibliotekfaglig utdanning. Se på hvordan biblioteksamarbeidet har blitt løst i andre
kommuner som har vært gjennom samme prosess tidligere. Orkland, Rissa, Trondheim.
Biblioteket i Trondheim har laget en veileder for sammenslåing av biblioteker.
Hvem deltar i denne gruppen. Forslag: Paula Lossius Henden. Kari Kroknes, Kristin Solhaug
Follett.
3. Folkehelse/Folkehelsekoordinator: Felles folkehelseoversikt fra 2020.
Snillfjord/Hemne/Halsa. (Samfunnsmedisinske tjenester.) Trine Kristiansen Glåmen blir med
i gruppen «Samfunnsutvikling». Videre er det et ønske fra Hemne kommune om at
folkehelsekoordinator i Halsa deltar i Hemne kommunes folkehelsegruppe. Dette med tanke
på at vi skal ha en felles folkehelseoversikt fra 2020.
4. SLT og Politiråd: (Halsa har DELTA) Må kartlegges og samordnes. Mari Moen Tjørstad og
Randi Lund Bugten.
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5. MOT-Avtaler: Ragnhild Godal Tunheim og Randi Lund Bugten.
6. Frivilligsentraler: (Blir som i dag) Men må finne samarbeidsformer. Sentralene må etablere
møtearenaer for gjensidig diskusjon og erfaringsutveksling. Tove Karin Lervik og Marte
Bugten/Solrun Stølan pluss styrene må treffes.
7. Museum:
Kartlegging:
Hvilke tilbud har Halsa?
Hvilke tilbud har Hemne?
Hvilke tilbud har Snillfjord?
Halsa har deler av sin virksomhet finansiert gjennom fylkeskommunen. Hvor stort er det årlige
tilskuddet, og hva er disse midlene eventuelt øremerket til?
Prosjektleder har avtalt møte med Trøndelag fylkeskommune tidlig i februar. Det haster derfor
med en detaljert oversikt over de fylkeskommunale tilskuddene og de kommunale tilskuddene
til driften av de museale anleggene i Halsa. Dette for å sikre at vi får overført tilsvarende
midler til videre drift av de samme anleggene ved bytte av fylkeskommunetilhørighet.
8. Støttekontakt/Fritidsassistent:
Lovpålagte oppgaver vi etter hvert må få samordnet
9. Idrett og Friluftsliv:
Samordnes. (Plan for idrett og fysisk aktivitet)
10. Tilskudd og tilskuddsbehandling:
(Samordnes innen 2020)
11. Kulturbygging: (Gruppen må planlegge en storhappening)
Med vennlig hilsen
Ny kommune – Halsa, Snillfjord og Hemne
Reidar Klungervik
Enhetsleder kultur
72460295
reidar.klungervik@hemne.kommune.no
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