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FORPROSJEKT "UTVIKLINGSPROGRAM DRAG 2020 - 2024"
Innstilling:
::: Sett inn innstillingen under denne linja 
1. Informasjon om oppstart av forprosjekt «utviklingsprogram Drag 2020 – 2024» tas
til orientering.
2. Fellesnemnda stiller seg positiv til forprosjektet.
3. Fellesnemnda velger to representanter til referansegruppen til forprosjektet.
::: Sett inn innstillingen over denne linja 
... Sett inn saksutredningen under denne linja 

Saksutredning:
Oppsummering
Nordland fylkeskommune inviterer fellesnemnda for nye Hamarøy til et samarbeid
om å få i gang arbeidet med et nytt utviklingsprogram Drag. Arbeidet skal ende
opp med en dokumentasjon av tiltak som bør gjøres på Drag sett i et steds- og
samfunnsutviklings-perspektiv. Forprosjektet skal gjennomføres i 2019 og
kostnadene dekkes av Nordland fylkeskommune.
Bakgrunn
I perioden 2010-2011 ble det i en bred prosess i Tysfjord kommune utformet
«Utviklingsprogram Drag 2011 – 2015». Dette arbeidet ble ledet av
Bedriftskompetanse AS etter oppdragsavtale forankret i formannskapet i Tysfjord
kommune. I dette arbeidet ble det avholdt møter i en referansegruppe,
folkemøter samt møter med bedrifter på Drag. Nordland fylkeskommune var også
den gang involvert i dette arbeidet.
Utviklingsprogrammet inneholder data om samfunnsutviklingen på Drag, samt
visjon, målsetninger, strategier og tiltak for en positiv samfunnsutvikling på Drag.
Disse er sentrert rundt å skape samiske vekstmiljøer, bygge kompetanse, bedre
infrastrukturen samt tiltak for en bedre folkehelse.
Av ulike årsaker ble aldri det ferdige utviklingsprogrammet vedtatt av
kommunestyret i Tysfjord.
Forprosjektet
Hovedmålet for forprosjektet er å vurdere om det er grunnlag for er å lage et nytt
«Utviklingsprogram Drag 2020 – 2024». Dette innebærer, basert på det forrige
utviklingsprogrammet, en vurdering av hvilke tiltak som anbefales iverksatt, og
hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at dette kan gjennomføres. Dette
inkluderer finansiering av evt. tiltak i den nye planen.

Forprosjektet til et potensielt «Utviklingsprogram Drag 2020 – 2024» er et
hovedsakelig samisk samfunnsutviklingsprosjekt, og vil således ha det samiske
perspektivet som en grunnleggende forutsetning for alle elementene i
forprosjektet. Forprosjektet vil samarbeide tett med fellesnemnda for nye
Hamarøy, for således å bidra til å øke kompetansen internt i den nye kommunen
om samiske forhold og spesielt om samfunnsforholdene på tettstedet Drag.
Målet for forprosjektet er å sette i gang en prosess som fører til en positiv
samfunnsutvikling på Drag og i resten av den nye kommunen. For at denne
prosessen skal være vellykket, og at resultatet skal bli bra er en avhengig av at en
rekke offentlige institusjoner, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner trekker
i samme retning.
Organisering
Kintel AS er av Nordland fylkeskommune tildelt oppdraget med å gjennomføre
forprosjektet.
Referansegruppen for forprosjektet består av følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Beate Rahka-Knutsen
Sven-Roald Nystø
Ronny Nergård
Lars Filip Paulsen
Linda Jessen
To medlemmer oppnevnt av FND
NFK med observatør

Økonomi
Forprosjektet har ingen økonomiske konsekvenser for fellesnemnda ettersom
Nordland fylkeskommune dekker kostnadene.
Vedlegg som følger saken:
Utviklingsprogram Drag Perioden 2011 2015

Ørjan Higraff
Prosjektleder kommunesammenslåing
... Sett inn saksutredningen over denne linja 

