
Referat styremøte Henning Lev Vel
Dato: 06.01.2022
Tid: 2030- 2200
Sted: Bagabuloftet
Deltakere: Tilstede Ikke tilstede
Bagabu UL Vegard Moen X
FAU Henning skole Lise Storstad Aas X
Henning IL Per-Ole Austmo X
Henning samfunnshus venner Bjørn Arve Moen X
Henning Sanitetslag Jorunn Fjær X
Henning Skotthyll og Vistklubb Per Gifstad X
Henning sokneråd Kåre Svepstad (leder) X
Kjenne du Båbufjellet Tor Anders Haugseth (kasserer) X
Lerkehaug Velforening Randi Nilsen X
Viljar 4H Vegard Forbord (sekretær) X

Sak: Behandlet: Ansvarlig/frist:
01/22 Slagmark eller samhanding

Saken: Vi har mottatt en epost fra Aud Ramberg i Stod Frivillighetssentral.

“Stod Frivilligsentral gjør en henvendelse til tidligere kontaktpersoner for
bolystaktivitet i lokalsamfunnene i Steinkjer + frivilligsentralene. Nå har Steinkjer
kommune for lengst valgt å legge ned stor deler av sitt bidrag i bolystarbeidet, men
så vidt vi vet foregår det fortsatt noe lokal bolystaktivitet. Jeg har fått oversendt
navn og mailadresser fra Grethe Wåseth i Steinkjer kommune.

Denne henvendelsen gjelder ikke spesifikt bolyst, men kan absolutt betraktes som
en videreutvikling av dette arbeidet.

Som dere alle sikkert har registrert foregår det både en strukturdebatt og konkret
forslag til store strukturendringerer. Hvordan kommunen skal utforme sine tilbud
må selvsagt alltid være på dagsorden – og spesielt i tilknytning til endret
demografisk utvikling og redusert økonomisk frihet. Den tradisjonelle måten å møte
disse utfordringene på er «nedlegging av mindre enheter for å slå disse sammen
slik at en får større enheter».

Det er både med overraskelse og skuffelse at vi i Stod Frivilligsentral registrerer at
Steinkjer kommune; både administrativt og politisk; i liten grad forholder seg til
demografiske og økonomiske utfordringer med utgangspunkt i det som er lansert
som «Kommune 3.0 – Samskaping».

Og det er her vi kommer inn:

• Hvordan kan vi forebygge at kommunen gjennomfører en dramatisk
strukturendring bygd på «gammel» tenkning og på den måten setter lokalsamfunn
opp mot hverandre (alle sloss for sitt) og at det legges igjen en «slagmark» med
lokalsamfunn fylt med apati.

Kåre skal snakke
med Aud
Ramberg

Vegard sjekker
med Kvam,
Verran, Ogndal og
Follafoss

Lise sjekker mat.



• Hvordan sikre at den pågående «strukturprosessen» tar utgangspunkt i hele
lokalsamfunn (også lokalsamfunn i sentrum) framfor sektorvis og fragmentert
tilnærming. Det siste innebærer barnehage for seg, skole for seg, helse og omsorg
for seg?

• Hvordan sikre medvirkning og kreativitet i en prosess med tanke på å få mer
verdiskaping ut av hver kommunal krone? Kan det finnes andre løsninger enn
«nedlegging og sammenslåing»?

Vi mener «samskaping» mellom kommunen og lokalmiljøene er et godt alternativt
tiltak for å sikre kvalitet i slik prosess. Men for å kalle det samskaping er det noen
forutsetninger:

• Samskaping dreier seg ikke om at kommunen møter lokalsamfunnene med
«ferdige» innspill til løsninger knyttet til hver sektor – men derimot med et ønske
om å finne løsninger vi i dag ikke har.

• Steinkjer kommunes administrasjon har svært marginalt med nødvendig
facilitator-kompetanse og -ferdigheter til å lede en slik samskapingsprosess.
Hvordan løse det?

Stod Frivilligsentral ønsker å sondere hvorvidt dette er noe vi sammen bør fronte
overfor kommunen. Dette er det ønskelig med en snarlig tilbakemelding på fra hver
av dere. En «fronting» overfor kommunen kan bestå av skriftliggjøring direkte til
kommunedirektør og ordfører, kronikk i TA, be om møte for å lage en planprosess
sammen med kommunen og eventuelt andre aktiviteter. Hvis vi får gjennomslag for
en slik samskapings-prosess vil jo hvert bygdelag bli sentral i det lokale arbeidet
sammen med kommunen.

Sammen er vi sterkere enn hver for oss!

Vennlig hilsen

Stor Frivilligsentral

v/Aud Ramberg, styreleder”

I etterkant så har Henning Lev Vel invitert alle lokalsamfunnene til et møte 13.
januar på Henning samfunnshus for å følge denne saken videre.

Forslag til program:

● Innledning av Aud Ramberg
● Kort presentasjon av lokalsamfunnene
● Maks 2 timer

Henning Lev Vel sitt fokus på møtet er prosessen: Hvordan kan vi få til
samskaping med kommunen og de andre lokalsamfunnene.

Praktisk:

● Huset er booket.
● Lise, Vegard og Kåre kommer litt før og ordner med stoler.
● Lokalsamfunnene må sitte i egen kohort.
● Lise sjekker om saniteten kan servere noe.
● Fra Henning Lev Vel møter hvertfall: Lise, Randi, Kåre, Bjørn Arve,

Per-Ole, Per og Vegard



● Vegard har ikke fått svar fra Kvam, Verran, Ogndal og Follafoss. Han følger
opp.

02/22 Søknad fra FAU Henning skole om å bli medlem

Saken: FAU ved Henning skole organiserer seg som frivillig organisasjon og
ønsker å bli medlem av Henning Lev Vel.

Vedtak: Henning Lev Vel ønsker FAU Henning skole hjertelig velkommen!
03/22 Henning Lev Vel ønsker å invitere Arbeiderpartiet til informasjonsmøte

Saken: Det er viktig for oss å fortelle om Henning og mulighetene som ligger der
for alle partier i Steinkjer. Vi legger trykk nå for å komme i gang med dette på
nesten samme lest som møtet med Senterpartiet.

Vedtak:

● Vegard sender invitasjon til Gunnar Thorsen.
● Vegard tar en prat med Stian Grøtan (H) for å koble på Høyre og FrP.
● Kåre følger opp Camilla Bilstad (R) og sjekker om det er mulig å få med

MDG og SV.

Vegard følger opp
Gunnar Thorsen.

Vegard følger opp
Stian Grøtan.

Kåre følger opp
Camilla Bilstad.

04/22 Boliger i Henning

Saken: Politikere og administrasjonen i Steinkjer kommune har bedt oss om å
synliggjøre regulerte byggeklare tomter i Henning. De er også opptatt av å
avregulere tomter som ikke er aktuelle for å ikke gi inntrykk av at det er “ledige
tomter”.

Samtidig er flere utbyggere interessert i å utrede mer aktuelle tomter.

Henning Lev Vel ser på det som viktig å få sentrumsnære boalternativ som er
attraktive for førstegangskjøpere og småbarnsfamilier. “Leie for eie”.

Problemstillinger:
● Hvor er sentrumsattraktive tomter?
● Hvordan kommer vi i dialog med utbyggere?
● Hvor er eksisterende tomter?

Vedtak: Per-Ole lager en oversikt over eksisterende tomter og prøver å innlede
dialog med mulige utbyggere.

Per-Ole

05/22 Helsekomité

Saken: Denne saken er ikke godt nok fulgt opp fra forrige møte av Vegard.

Mandat
● Få oversikt over nye og “gamle” tilflyttere til Henning
● Ønske nye velkommen
● Dele ut “gavekort” og eller informasjon om Henning til nye.

Styret anbefaler å dele opp Henning i fem områder med fem ansvarlige for
å få bedre oversikt og sikre forankring i hele Henning-samfunnet.

Lerkehaug: Randi Nilsen
Såsegga/Røli: Tine Engan?
Lysheim/Vegmo/Båbua: Silje-Adelaide Austmo?
Heimstad/Fristaten/Hollbrua: Karoline Austmo?
Ryan/Rygga:

Randi

Kåre

Per-Ole

Lise



Styret mener Randi Nilsen bør være leder for komiteen da hun sitter i styret
i Henning Lev Vel. Vegard Forbord snakker med Randi.

Gavekort

Det kom et innspill på møtet til et “gavekort” til innflyttere. Dette kan være
gavekort/muligheter fra lagene i Henning til nye.

Løse forslag:
● Kjenne du Båbufjellet: Henningkartet
● Bagabu: Gavekort på billett til neste Bagabu-teaterstykke
● Henning Skotthyll og Vist: Gratiskast på Skotthyll
● Henning Sanitetslag: Få delta på Kløvertur
● Viljar 4H: Gratis stubbe til å koke bålkaffe på
● Henning IL: Et års medlemsskap
● Henning Skytterlag: Gavekort på å treffe nye venner
● Henning T-skjorte til alle nyfødte.

Infoskriv

Sammen med et evt gavekort må det legges ved et infoskriv til innflyttere.
Her bør alle aktiviteter i Henning komme frem.
Minimumsinformasjon om hvert lag: Navn, kort beskrivelse, kontaktperson,
hvilken aldersgruppe passer aktiviteten for, mulighet for oppstart.

Skolen må også ha tilgang på dette infoskrivet for å kunne dele ut til
innflyttere.

Vedtak:
● Randi sjekker med Tine.
● Lise sjekker med Karoline.
● Per-Ole sjekker med Silje-Adelaide.
● Randi kaller inn til helsekomitémøte der Kåre møter.

06/22 Årsplan Henning

Saken: Det er et behov for å koordinere aktiviteten i bygda og informere om hva
som skjer.

Henningportalen er beste plass for å informere om aktivitet.

En årsplan er én måte for å koordinere aktiviteten. Vi ønsker å unngå unødvendige
kollisjoner og vi ønsker mulig samhandling mellom lag og foreninger i bygda.

Et mulig forslag kan se slik ut:

Alle skal sende
info til Vegard

Vegard legger inn
i årsplan.

Alle må legge ut
sine aktiviteter på
Henningportalen



Lenke til dokumentet finnes her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rKmod9-JC5hYofaC4XNppm94RHqh1D
Uzp9Iyir9Z55c/edit?usp=sharing

Når dokumentet er ferdig så skal det også publiseres på Henningportalen.

Vedtak: Alle organisasjonene sender informasjon om sin aktivitet til Vegard som
legger dette inn. Årsplanen skal taes opp på alle styremøter i Henning Lev Vel.

Saker til behandling på neste møte:

● Møteplan for 2022.

Vegard Forbord
Sekretær

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rKmod9-JC5hYofaC4XNppm94RHqh1DUzp9Iyir9Z55c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rKmod9-JC5hYofaC4XNppm94RHqh1DUzp9Iyir9Z55c/edit?usp=sharing

