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NYHETSBREV 1 - 20.12.2017
KOMMUNESAMMENSLÅING SNILLFJORD, HALSA OG HEMNE
Ett av tiltakene i kommunikasjonsplanen er at det skal lages nyhetsbrev fortrinnsvis til ansatte
og folkevalgte. Nyhetsbrevet vil også være av verdi for interesserte innbyggere. Det
distribueres hovedsakelig på hjemmeside, men kan også tas ut og postlegges til husstandene.
Viktige milepæler blir nådd til jul:
Arbeidsgrupper opprettet:
 Koordinerende arbeidsgruppe oppvekst (leder Svein Johny Forren)
 Koordinerende arbeidsgruppe helse- og omsorg (leder Inger Lise Øyan Waade)
 Arbeidsgruppe personal (leder Anita Ørsal Oterholm)
 Arbeidsgruppe samfunnsutvikling med kultur, plan, næring og folkehelse (leder
Ragnhild Godal Tunheim)
 Delprosjekt digital sammenslåing (leder Oddvar Løfaldli)
 Delprosjekt geografisk informasjonsportal og matrikkel (leder Magne Jøran Belsvik).
 Arbeidsgruppe NAV er enda ikke formelt opprettet på grunn av at statlige føringer
ikke er på plass, men leder er på plass ved at NAV leder Hemne Ola Sødahl er
oppnevnt.
Arbeidsgrupper opprettes den 21.12.2017:
 Arbeidsgruppe fellestjenester (leder foreslått: John Ole Aspli)
 Arbeidsgruppe barnevern (leder foreslått: Mona Forren)
 Arbeidsgruppe arkiv (leder foreslått: Liv Mary Berdal Engvik)
 Arbeidsgruppe økonomi (leder foreslått: Inger Johanne Lillemyr Steinveg)
 Arbeidsgruppe FDV (leder foreslått: Magne Jøran Belsvik)
 Arbeidsgruppe eiendomsskatt (leder foreslått: Eva Randi Oldervik)
 Arbeidsgruppe harmonisering av betalingsregulativ. Leder avklares senere. Koblinger
opp mot FDV og økonomi. En del regulativ må gjennomgås i arbeidsgruppene.
Styringsgruppen (prosjektleder, rådmenn og hovedtillitsvalgt) gjennomgår arbeidsgruppene
før oppnevningen den 21. 12.

Styringsgruppen skal også videreføre kartleggingen av interkommunale avtaler. Disse må sies
opp og reforhandles hvis de skal videreføres.
Arbeidsgruppenes oppgaver er blant annet:
Kartlegging - status
• Dagens tjenester i kommunene
• Krav lov / forskrift / satsingsområder nasjonalt
• Beste praksis
Hvor vil vi?
• Verdigrunnlag, mål
• Organisering
• Felles satsing / planer for utvikling av tjenesteområdet
• Fagsystemer IKT
Bli kjent med hverandre – som mennesker og med fagkulturer.
I dette perspektivet – resultatet er ikke nødvendigvis det viktigste.
Kommunenavn
Forskrift om den nye kommunen med kommunenavn har vi fått opplyst blir ferdig fra
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i begynnelsen av januar.
Tjenestestruktur
Fellesnemnda behandlet i sitt møte den 19.12.2017 sak om tjenestestruktur.
Begrepet «tjenestestruktur» kan vi i vår sammenheng enkelt definere som måten tjenestene er
spredt ut geografisk i kommunen og hvordan de er gjort tilgjengelige for innbyggerne.
Intensjonsavtalen legger sterke føringer på tjenestestrukturen i den nye kommunen. 6 kriterier
som bør ivaretas:
 Tjenester som folk trenger til daglig må være tilgjengelig der folk bor.
 Tjenester med ansatte som er gjensidig avhengig av hverandre, må ha anledning til å
treffes.
 Tjenestene skal holde høy faglig kvalitet gjennom kompetansebygging og felles
fagkultur.
 Sårbarhet må reduseres ved at det er overlappende funksjoner som kan tre inn ved
fravær og vakanser.
 Økonomisk bærekraft – den nye kommunen må også tenke økonomisk forsvarlig drift.
 Kommunale arbeidsplasser er viktig for lokalsamfunnet.
En fallgruve er at en fortsetter å drive to kommuner etter sammenslåingen. Dette må unngås
da det er dyrt. Endringer må gjennomføres før eller siden. Det er imidlertid mulig å ta
fornuftige grep som både sikrer god tilgjengelighet til tjenester og livskraftige lokalsamfunn
samtidig som tjenestene gjøres mer effektive gjennom redusert sårbarhet og solide fagmiljø
uten at kostnadene øker.
Fellesnemnda har nå vedtatt dokumentet «Tjenestestruktur. Ny kommune 2020 Halsa,
Snillfjord og Hemne.» Saken ble godt mottatt i nemnda og enstemmig vedtatt. Med dette er
det lagt viktige føringer for hvordan den nye kommunen blir seende ut.

Dokumentet har som mål gi en tydelig retning på hvordan tjenestene i ny kommune skal
gjøres tilgjengelig i hele kommunen, samtidig som det etterlates et handlingsrom for
arbeidsgruppene og til framtidige ledere for at de skal kunne organisere tjenestene mest mulig
hensiktsmessig.
For de som ønsker mer informasjon, kan en gå på kommunenes hjemmesider under
fanen/plakaten Ny kommune. Her er en link som kan benyttes:
www.hemne.kommune.no/nykommune
Her finner en informasjon ved å klikke inn på de ulike punktene i venstremenyen. Samme
informasjon blir etter hvert også linket opp på Halsa/Snillfjord sine hjemmesider.

Med vennlig hilsen
Ny kommune – Halsa, Snillfjord og Hemne

Torger Aarvaag
Prosjektleder
dir. innv. 72460104
torger.aarvaag@hemne.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg:
Dokumentet «Tjenestestruktur»

