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REFERAT
Runde siden sist:
Malin:
Deltatt på møtei Halsavedr. PlanstrategisammenmedRagnhild,Reidar,Daniel Lossius,
Eirik Johansen,Trine, JonOle Aspli, Åse Bergset.
Tema:
•

•
•

•

Snakkeom våreplanverk.Få i gangen medvirkningsstrategi.
Politikernemå på banen,
væreintegrertei prosessene.
Godt møtemedspennende
diskusjoner.En fin startpå
prosessen.Var noenuenigheter,men kun positiv diskusjon.
Lagetet tidsskjema/ tidslinje for planstrategi.
Folkehelseoversikten
integreresmellom Halsaog Hemne.WIS engasjerttil å sluttføre
Hemnekommunesin folkehelseoversikt.Halsabruke sammetekstmetodesom
Hemne.
Administrasjonog politikk skal forenesi Nye Heim kommune– derfor tidsaspektet.

Kristin i Snillfjord føler at det blir utfordrendeå «hengepå» over alt i prosessene
som pågår.
Viktig at Ven skolekretsblir innlemmeti bådeplanstrategiog f olkehelseoversikten.
Førsteutkastrapport«Paralelloppdraget»
er ferdig. Prosessen
markedsføresgjennom Norske
Arkitekterslandsforbund.Resultatersynliggjøres.
Gunn-Hilde:
Vedtak i fellesnemndai august:

•
•

enstemmigvedtatt.22 enheter– prosessenmed å ansetteenhetsledere
starteri løpet av
septembermnd, sluttføresi løpetav oktobermåned.
Det sammemed lederei sentralestabsfunksjoner.

Reidar:
Bestilling fra prosjektleder:
•

•

si noeom hvordankulturskole i Nye Heim kommuneskal rigges.Dette er det settpå i
gruppe«kulturskole».Prosjektledersier at det interkommunalesamarbeidetmed
Surnadalog Rindal skal siesopp slik at fristen på ett årsoppsigelseblir fulgt. Dette for
å væresikker på at man slipper å betalefor drift av to kulturskoleri 2020.Det skal
riggesen kulturskolei Nye Heim kommune.Reidarkaller inn til møtei gruppe
kulturskole.Rektor i det interkommunalesamarbeideti Halsa(Torbjørn) vil gjerneha
et nytt møtemedSilje, RKL og Ragnhildi tillegg til en repr. fra Snillfjord. Forrige
møteble ikke gjennomførtpga.internt møtei kultur i Hemne. Det ser ut som at
undervisningfortsattkan foregåi skoletidai Halsa– slik som tidligere. Mulig samme
tilbud ogsåkan riggesi Snillf jord? Viktig for fremtidig kulturliv at flest mulig er
innom kulturskolen.Undervisningi skoletidaer litt i «gråsone»i forhold til
regelverket.Hver kulturskoletimeer på 20 minutter – det rullerespå hvilke timer som
blir «skadelidende».
Halsaog Snillfjord har høyereegenbetalingennHemne.
Har settpå SWOT analysen.Gå gjennomkultur sin analysesenerei møtet.

Kristin:
•

•

•

Hemnekommuneer fra 1. septembervertskommunefor Ven oppvekstsenter.
Omfattendeprosessmedmye detaljersom skal på plass.Teknisketjenester,IT,
kulturskolemm fra Hemnekommunetar over driften av «husog heim».
Fellesprosjekt«inkluderendebarnehage og skolemiljø»for alle barnehagerog skoler i
Nye Heim kommune.Arr. I Hemnehallenonsdag12. sept.Foredragmed ErlendMoen
– tema:mobbing.
Kulturminnedagen2018:Førstesamarbeidsprosjekt
i Nye Heim kommune.Positivt.

Har settpå rapporten.
Olav:
•
•
•

Lagetutkasttil SWOT.
Skrevetnoe om næringsstillingene– lagt inn i rapporten.
Olav blir med videre inn i Nye Heim kommune Flere interessante
prosjektersom
ikke er ferdig rigget. Vil gjernebidra videremeddisse.

Laksepengenefra regjeringen: 16 millioner til Hemne,17 millioner til Halsaog 22
millioner til Snillfjord kommuner
Innovasjon: ev sorterepå ‘ SU-avdelingi stab’ / bedrift / lokalsamfunn
Inntatt tabell i SU rapportellershenvisestil rapportfra Agderforskningom “Kommune 3.0”

Ragnhild:
•
•
•
•

Hatt møtemedprosjektleder.
Gjennomførtflere arrangement.
Følervi har fin framdrift i gruppavår.
Har jobbetmed rapporten.Skal systematisere
etter hvert. Hvordanbyggesopp til en
god sluttrapport?Bruke bilder – levendegjøreprosessenvår.

Deltatt på «Distriktssenterets
samlingforrige tirsdag.
•

Steinkjer:utviklingsarbeide- rykker ut til nærmiljøet– stimuleretil
bygdemobilisering.Komme ut av kommunehuset.
Vellykket.

Kulturminnedagen«Typisk norsk – ikke barenorsk»lørdag8. sept. 13 - 17:
•

•
•
•
•
•
•

veldig positivt – interessanteforedrag– Halsakoretbrilijerte – Odd Estenhelt supert–
PerMagnetoppers– Allsang til slutt. Gamleleiker: over 25 stk deltok på «sprett
jeppe».Lunds bakerigjør susen.
Skryt til GOP for gjennomførelsen.
Husk lydanleggtil nestegangogsåforedragsholdere.
Mygg?
Merke toaletter.
Tilbud om bussfra Halsaog Ytre Snillfjord: en fra Halsafikk drosje.
25 000,- er oppbrukt.
Honorartil aktørene???

Åpning av Svanemstadionsammedag.Start kl. 12.00.Til sammen5 000 dugnadstimer
Arild Bjerkli – bautagjennomheleprosessen.
Møte med prosjektleder:
Ragnhildog Reidardeltok.
1. Kulturbyggingsmidler:saksframlegg– søknadom 4 mill. til kulturbygging– sakble

2.

3.

4.

5.

ikke fremmeti sistefellesnemndmøte.
Ønskermer utdyping av hva detteinnebærer.
Settesikke inn eksaktsum,Ragnhildog RKL møteri fellesnemndaog framsnakkerpå
nestemøte– 30 minuttersatt av til det.
Interkommunaleavtalerskal siesopp. Bl.a.: kulturskole.
kommune3.0: Prosjektlederliker dennetanken.Kommunikasjonsmedarbeider
kan
«selges»inn i den nye organisasjonen
i Nye Heim kommune.Prosessmedansettelse
av ny lederfor Utviklingsstab.Anita (rådmani Halsa)har alleredemeldt inn aktuelle
personertil å bekledennerollen. En stabpå 11 personer,må ha en leder.Ledertrio –
samfunnsutviklingi tillegg. Samfunnsmedisin,
miljøpsykologmm. Vi ser konturene
av en spennende
stabsenhet.
Planstrategi
: fellesnemndadelta – prosessfordrag
med SusanBrockett.
Museumsmodell:avklaringpå den musealedriften i Halsakommune.Spesieltmed
tankepå midler. () i rapporten.Geitbåtmuseetvil bli en avdelingi Nordmøremuseum
ettersomdet blir mestnaturlig med tankepå at geitbåt-tradisjonengår søroverog ikke
nordover.Fylkeskommunener involvert i prosessen.Ingentinger endeligavklart enda.

Kulturbyggingsplan: byggeen kultur – kulturelt fellesskap
Prosjektlederønskerat gruppaogsåskal bidra i kulturbyggingmedalle ansatte.
•

Juletrefestfor alle ansatte?Førsti januar.

Hva er kulturbygging?
Ragnhildhar lagetegetoppsetti egetdokument– kulturbyggingsplan.
Noenstikkord:
•

•

Eksternt:samfunn
Byggeidentiteteni bygdene.Tenk markedsføringav identitet.Fellesverdier– felles
historie.Noe vi deler?Hemneog Engehar felles historie:Hemnværingerjobbetpå
Enge.Valsøyfjordingerpendlettil Hemne.Skogsdrift.Bakerietpå Vinjeøra leverte
brødvarerpå Enge.Barn og ungei Rodal og Engdalgikk på skolepå Vinjeøra(4
klasse)og på Sodin(8 og 9 klasse).Ta tak i historien.Ha kunnskapom egenhistorie.
Skipsbygging– flere verft i Hemne– så ogsåi Halsa.Tidligere var fjorden veien –
sammebådei Halsa,Hemneog Snillfjord – Fjordkultur fellesnevner.Revy felles for
Ytre Snillfjord og Hemne.Halsahar hatt revy – tas opp igjen. Teaterog revy: fantastisk
måteå settesøkelysetpå Lokalbefolkningeni Indre Fosenble oppfordrettil å tegnehva
som kjennetegneridentitet.Brukt i en felles grafisk profil. Vi er ulike – løfte fram
ulikhetene.Lokalmat i Heim kommune.Strandsittererundt Hemnefjorden–
husmannseiendom.
Hva har vi å skryte av?Itjnå – men vi har….God arbeidskultur.
Hemneog Snillfjord – indremisjonsbygda.
Kunst og kultur. Barnekunst– omreisende
kunstnere.Skolerog barnehagerværemedpå laget.Innovasjonog entreprenørskap
–
leke segfram i prosessene.
Org. som har et mangfoldlevererbedreennandreorg.
Musikk – noealle har, selv om noeer ulikt. . Hemneer en sterk industrikommune.
Noe vil sikkert ta litt tid. Viktig å skapemøteplasser.
Hva er identitet?Tilhørighet.
Fargespill.Barn på flukt savnetlekenesom de måtteforlate i hjemlandetsitt.
• Skapesamhold– trinn 1:
• Kunnskapsoverføring.
• Sosiallæring.
• Forebyggeat lokalt engasjement
forsvinner– storeavstander(mentalt).
• By på kunnskapder det trengs.Adm. (For) mye lover og regler –
begrensninger.
• Bygge«stamme»
-kultur.
• Næringslivetmå inviteres.Må væremedpå laget.
• Nær.attraktivitet i Hemneer stor, ikke like stor bolyst.
• Fellesfor Hemne,Halsaog Snillfjord – en «øy»med folketomt omland.

Det viktigste med kulturbygging i 2020:
•
•
•

Storefelles arrangementpå tversav kommunegrensene.
Alle fagområderha en happeningi den nye kommunen.
• Plan:parallelloppdragi alle deler av nykommunen.
Fellesarrangementsportal
alà «iHalsa»,rådhusposten
i Snillfjord og
«Hemneportalen».

•
•

Reiselivethar satt i gangen prosessmedå etablereen felles organisasjon;
portalløsningfor reiseliv vurderesi den forbindelse
Felleskulturminner.

Internt: ansattei Nye Heim kommune
Kulturbyggingsprogram:
2018: Kulturminnedagen
2019: Planleggehva vi skal gjøre i 2020.
•
•
•
•
•
•

Revy: lokalsamfunnetlagehver sin del – settessammentil en revy. Reidaransvar
Paralelloppdraget:
utfordre lokalsamfunnettil å utvikle tettstedene.Malin ansvar
Kunstmuseumsbuss:
barnstille ut tegningersom kjøresrundt i buss.
Bibliotek: det samme.
Ungdomsrådene
har ennåikke møttes.Arrangerebåttur?
• Tegnebilde av drømmesamfunnet
Heim kommune.
Lokalmat– samarbeideopp mot Halsaog Mari Westad– næringsforeningen
i Halsa.
• «Bondensmarked»flere steder.Fellesoppleggpå markedeti Trondheim.Både
det offentlige og nær.foreningenmå hjelpetil med å f å detterealisert.

2020:
•
•
•
•
•

Tennevarder– fredstid
OL-fakkel
Heim-stafett
Nyttårs-stafett
Sommerstafett

Grønnkommune.
Begrepsom kan beskriveoss:
•
•
•

Landsbybegrepet
– kan det brukes?Er vi en landsby?
Delingskultur– delingsøkonomi– noe vi kan bruke?
Småskalabegrepet
– bl.a. medtankepå overnatting.

SWOT-analyse:
= Styrker– Utfordringer – Muligheter– Trusler
Gjennomførespå kultur. Reidargikk gjennomdet som er gjort og det som er planlagt
gjennomførti oktober.
Statusopp mot sisteSWOT-analysesom ble gjennomførti 2013.
Viktig å evaluere.
Sepå:
•
•
•

Strategier
Kritiske suksessfaktorer
Veien videre

Alle ansatteer med.Gruppearbeider.
Alle fagfelt er repr. I alle gruppene.
Bruk SWOT-analyseinn i rapporten.
Ragnhildjobbersammenmed Trine i Halsa.
Olav har lagetanalysefor næringslivi Hemne.Det sammefor Malin.
Gjengi kun hovedtrekki rapporten, evt. Lage en felles for ossi samf.gruppa?Styrker og
svakheteri Nye Heim kommune.
Kristin lagerrapportfor Ven.
Alle lagerSWOT-analysertil nestemøte.Samkjørestil rapporten.
Rapporten – status og framdrift:
•
•
•

Mestepartenmå væreskrevettil neste møte.
Det må settesav tid til å jobbemedrapporten.
Ferdigtil sistemøtei november.

Nødvendigemøter og avklaringer som gjenstår:
Kulturskole: Et fellesmøtefor å få avklaringeropp mot den interkommunaledelen.Tas etter
at politikerne i Halsahar kommetmedsine innspill. Reidarhar dialog medrektor Torbjørn
Larsen.Reidarhar lageten skissetil hvordanrigge kulturskoleni Nye Heim kommune.
Denne er levert til rådmannAnita Ø. Oterholmi Halsa.
Ungdomsråd: Må finne et møtetidspunkt.Kristin sjekkerom det er 2 stk som kan repr. Ven.
Alder: ungdomsskoleopp til 23 år.
Bibliotek: Ikk e behovfor flere møter.Igangsattarbeidemed å lageen skisseover samordning
av bibliotekene.
Det må definereshvilke oppgaverenhetfor kultur skal ha og hvilke områdersom skal legges
til stab.
Utvekslingtil arbeidsgruppefellestjenesterkommunikasjonsrådgiver
– utvekslingav tanker
medgruppen.Ragnhildansvar
Teknisketjenester– vedr.GIS-rådgiver.Reidarog Ragnhildansvar.

Frist ferdig avklart til nestemøtesom er den9. oktober.

NESTE MØTE BLIR TIRSDAG 9. OKTOBER I HALSA.
Gunn-Hilde
referent

