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Tjenester:
Alle tjenesteområder er beskrevet i egne fagrapporter som er behandlet av fellesnemnda.
Fagrapportene beskriver både kompetanse og organisering av tjenestene i Heim kommune.
Noen viktige prinsipper:
 Tjenester folk har behov for til daglig skal i størst mulig grad være lokalisert der folk
bor.
 Det skal bygges felles fagmiljø og felles fagkultur.
Bortsett fra skoler, barnehager, sykehjem og lignende stedbundne tjenester, vil tjenestene i
stor grad være ambulerende. Det vil si at ansatte vil forflytte seg mellom Kyrksæterøra og
Liabø etter behov. Det legges også stor vekt på at tjenestene skal arbeide tverrfaglig.
Familiens hus: Det etableres et Familiens hus som en tverrfaglig arbeidsform i Heim
kommune med utgangspunkt i fagtjenestene skole- og helsestasjonstjeneste,
barnevernstjeneste og psykologiske tjenester (PPT). Tjenestene samlokaliseres med hovedsete
på Kyrksæterøra, men tjenestene vil samlet være til stede også på Liabø hver uke. Frekvens
dimensjoneres etter behov.
Det samme gjelder tjenester for psykisk helse og rus. Den nye avdelingen for psykisk helse og
rus vil, når alle stillinger er besatt, ha totalt 8 årsverk med bredt sammensatt fagkompetanse.
Blant annet vil det være to psykologer og flere andre yrkesgrupper (sykepleiere) med
spesialutdanning i psykisk helse. Dette betyr et betydelig faglig løft for tjenestene, spesielt på
Liabø, der en i dag har ett årsverk innenfor dette tjenesteområdet.
Servicetorget på Liabø og Kyrksæterøra vil være betjent hver dag. Ansatte innenfor teknisk
sektor vil ha oppmøtested både på Liabø og Kyrksæterøra avhengig av bosted. De vil også
bruke en del tid sammen for å utvikle felles fagmiljø og sikre at like saker blir behandlet likt.
Som nevnt vil stedbundne tjenester være som i dag på alle tjenestesteder. Det innebærer at
renholds, drifts- og vedlikeholdspersonell må være til stede der deres oppgaver skal løses.
Det blir en kulturskole i Heim. Den har hovedsete på Kyrksæterøra, men det blir gitt
undervisning på Liabø som i dag. Brukerne av kulturskolen vil merke liten forskjell. Vi tror at
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den nye kommunen blir god på kultur. Halsa har et godt tilbud i dag, og Hemne ble nylig
kåret til årets kulturkommune i Trøndelag i sterk konkurranse med 47 andre kommuner.
Legevakt
Legevakt på Liabø er planlagt videreført som nå.
Helseregion
Heim kommune blir tilhørende opptaksområdet til St. Olavs hospital med lokalsykehus på
Orkanger. I praksis vil dette ha begrenset betydning da det er fritt sykehusvalg på planlagt
behandling og at en god del akutte hendelser også i dag håndteres av St. Olavs hospital.
Ledelse
Rådmannen og øvrig toppledelse vil ha kontor og oppmøte både på Kyrksæterøra og Liabø.
Dette tror vi kan bidra til å legge grunnlaget for god kontakt mellom lokalsamfunnene og
kommuneadministrasjonen.
Valg, nytt kommunestyre
Den 8. og 9. september er det kommunevalg. Konstituerende møte for det nye kommunestyret
blir i løpet av oktober. Det er i dag fellesnemnda som har ansvaret for å bygge opp Heim
kommune. Denne rollen tas over av det nye kommunestyret. De tre eksisterende
kommunestyrenes oppgaver er begrenset til å drive sine respektive kommunene ut året.
Alle saker som forplikter Heim framover, skal behandles i fellesnemnda / nytt kommunestyre.
Dette framgår av inndelingslovens § 27 andre ledd:
«Funksjonsperioden for kommunestyra og fylkestinga i dei kommunane og fylkeskommunane
som skal slåast saman, varer inntil tidspunktet for iverksetjing av samanslåinga eller delinga
som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b. Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det
som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande einingane.»
Fylkeskommunale tjenester, videregående skole, skoleskyss og tannlege.
Tannklinikken på Liabø vil bli betjent med tannlege fra Kyrksæterøra fra januar 2020.
Hyppighet avklares senere. Det er inngått avtale mellom Møre- og Romsdal fylkeskommune
og Trøndelag fylkeskommune om at elever i grenseområdene i Møre og Romsdal og
Trøndelag kan søke på tvers av fylkesgrensene. Kyrksæterøra videregående skole blir
nærskole for søkere fra Heim kommune. Søkere fra Heim blir i hovedsak dirigert til
nærskolen forutsatt at de har den studieretningen som etterspørres. Har de ikke det, er det i
prinsippet fritt skolevalg.
Det blir satt opp skoleskyss mellom Kyrksæterøra og Halsa for elever på videregående skole
fra høsten 2019. Fram til jul vil Møre- og Romsdal fylkeskommune ha ansvaret for dette.
Etter jul tar Trøndelag over.
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