
Strategisk plan: 

Bakgrunn: 

I forbindelse med arbeidet med strategisk plan/prosess ble det gjennomført samtale med 
ungdomsskoleelevene på Storjord, Oppeid, Drag og Innhavet mandag den 19.3 og tirsdag 
den 20.3.2018. 

Fra Fellesnemda deltok; 

Leder Fellesnemda Jan-Folke Sandnes, nestleder Fellesnemda Filip Mikkelsen, 
prosjektleder kommunesammenslåing Ørjan Higraff og intern prosjektleder Kurt-Helge 
Johansen.  

Leder Fellesnemnda ønsket velkommen og svarte på spørsmål.  De øvrige fra Fellesnemda 
orienterte kort og svarte på spørsmål. Kurt Helge var prosessleder.  

Konklusjon: 

Hamsunsenteret, 19.3.2018, 09.00 – 11.00. Møte og gruppearbeid med 
Ungdomsskoleelevene på Oppeid og Storjord. 

Kurt Fossvik kommunalleder oppvekst ønsket velkommen. Elevene ble inndelt i 6 grupper.  

Deler av svarene gjengis på kommunens hjemmeside.  

Spørsmål 1: Hva mener dere må være på plass i den nye kommunen, slik at dere får 

det bra i den nye kommunen?  

Innspill fra gruppene: 

• Møteplasser på fritiden 

• Vil ikke merke forskjell fra hvordan det er i dag (vil ha det som i dag) 

• Gratis buss mellom tettstedene på fritiden 

• Bedre busstilbud mellom tettstedene på fritiden 

• Sykehus og fødestue 

• Basseng på Oppeid og Ulvsvåg  

• Nye Hamarøy må få «snap – filter» 

• Nye veier 

• Tannreguleringsklinikk 

• Hotell 

• Oftere kino 

• Bedre busser 

• Naturreservat 

• Teater 

• Maling av klasserom 



• Samisk kommune 

• Ikke bruke penger vi ikke har 

• Ikke legge ned His 

• Sammenslåing av idrettslagene 

• Lyskastere på kunstgressbanen 

• Oppgrader Høyborgen 

• Helsesøster må få mer tid til å være på skolene 

• Mange flere butikker av alle slag 

• Satse på friluftsliv 

• Forbedre bygdeheimen 

• Penger må fordeles likt i hele den nye kommunen 

• Busstilbud som også passer med fergetidene 

• Dans, volleyball, handball, basket og turn 

• Gatekjøkken 

• Blålysprosjektet må realiseres 

• Trampolinepark 

• Pizzarestauranter  

• Trygghet 

• Nye gangfelt 

• Mer asfalt 

• Sosialisering – mer å gjøre på fritiden 

• Kaldhall og mer utstyr til hallen og skolene 

• Dropp blålysprosjektet 

• Nytt sykehjem 

• Fordel offentlige tjenester utover hele kommunen, ikke alt på Oppeid 

• Mere brøyting 

• Mindre lekser/leksefri skole 

• «Yogaballer» som stoler på skolene 

• Flere folk 

• Bedre treningssenter 

• Flere linjer å velge mellom på videregående skole 

• Flere festivaler og konserter 

• Mac book på skolen 

• Minikjøleskap på skolen 

• Bank 

• Vinmonopol 



• Tusenfryd og skibakke på hele «Vetten» 

• Flyplass på Kalstad 

• Badeland 

• Ingen nynorsk og musikk på skolen 

• Snille lærere 

• Ingen aldergrense på energidrikk 

• Barnehjem 

• Moske, synagoge og Jehovas vitner 

• Kasino og Bowlinghall 

 

 

Spørsmål 2: Hva kan dere bidra med for at «nye Hamarøy» skal bli en god kommune å 

bo i. 

 

• Mindre forsøpling 

• Mindre rasisme/diskriminering/ikke være rasistisk 

• Være med/delta på dugnader 

• Bli mer politisk aktive 

• Slutte å snuse og røyke 

• Flere tar buss (men det må bli billigere) 

• Starte butikk 

• Få jobb 

• Bli med i kommunestyret 

• Være positiv!! 

• Arrangere flere treff 

• Ikke gjøre hærverk 

• Bruke det vi får av haller/klubber 

• Ikke være sur for sammenslåingen (og blålysprojektet) 

• Starte egen bedrift f.eks « brødbod» 

• Delta på arrangementer  

• Bruke penger mer fornuftig 

• Ta god utdanning 

• Jobbe hardt 

• Ikke stjele 

• Spare penger 



• Være hyggelig 

• Være realistisk 

• Ikke være negativ 

 

Drag skole 20.3.2018, 09.00 – 11.00. Møte og gruppearbeid med Ungdomsskoleelevene på 
Drag og Innhavet.  

Elevene ble inndelt i 6 grupper.  

Det kom følgende innspill fra elevene; 

 

Spørsmål 1: Hva ser Dere for Dere må være på plass for at Dere skal trives best mulig i 

“nye Hamarøy”? 

 

● Ungdomsklubb for å skape bedre samhold 
● Hall for bedre sporter 
● Lengre spisefri på skolene 
● Gratis buss mellom Innhavet og Drag for ungdommer 12- 16 år 
● Flere idretter, f.eks. håndball, volleyball osv. 
● Gratis buss mellom Oppeid og Drag for ungdommer 12- 16 år 
● Aktivitetsdag mellom Innhavet, Oppeid, Kjøpsvik, Drag og Storjord. 

Ungdomsskolene 
● To hovedskoler: Drag og Oppeid (Oppeid + Storjord) (Drag + Innhavet) 
● Fritidsaktiviteter (Håndball, innebandy, volleyball) 
● En dag i halvåret der alle ungdommer møtes for å bli kjent (skoledag). 
● Aktivitetsdager (felles) 
● Større gymsal/hall (Innhavet og Drag) 
● Gymsal 
● Ungdomsklubb 
● Ny skole (Drag) 
● Leger 
● Treningssenter (14 år) 
● Politistasjon 
● Fotballbane (Innhavet) 
● Gokartbane 
● Leksefri skole 
● Ungdomsklubb 
● City litt lengre nord 
● Mange, veldig mange, kjempe mange ladestasjoner 
● Fritidsaktiviteter som; Håndball, volleyball, turn 
● Ride hall/kaldhall 
● Ungdomsklubb 
● Slalåmbakke på Drag 
● Plass for å møtes, åpen hver dag på kveldstid 



● Utvidelse av gymsal/mini hall på Drag 
● Idrettslinje på Knut Hamsun vgs 
● Mer fokus på kulturskolen 
● Utvidet musikktilbud 
● Garraduodjetilbudet må opprettholdes 
● Dibmaduodje, mulig samarbeid med Árran/Asvo 
● Samisk språkbad på tvers av riksgrensen - samarbeid med svensk side 
● Språkbad tilbud også om sommeren 1 - 2 uker 
● Samisk språkkurs for voksne, spesielt for foreldre med barn på skolen - fulltids 

tilbud om sommeren 
● Hvis ikke om sommeren, fulltid med økonomisk støtte slik at det er mulig uten 

arbeid 
● Opprettholde skolen på Drag og Innhavet 
● Grundig gjennomgang av samiskundervisning, se på hvor effektiv den er, hva kan 

forbedres 
 

Spørsmål 2: Hva kan Dere bidra til i arbeidet med å lage den nye kommunen? 

● Gratis sommerjobb 
● Vi må bli flinkere til å si hva vi mener til politikere 
● Samarbeide godt med hverandre 
● Tjene inn penger til kommunen 
● Ikke flytte bort fra kommunen 
● Samles oftere 
● Bruk av stemmeretten 
● PC og Ipad i stedet for bøker (på skolen) 
● Støtte prosjektet 
● Dugnad 
● Vennskap 
● Vær sosial 
● Dugnad 
● Støtt prosjektet 
● Sosial 
● Delta i aktuelle debatter 
● Gi tilbakemelding om hva som blir gjort 
● Være engasjert i ungdomsaktiviteter 
● Være kritisk 
● Passe på at alle ungdommer er med 
● Ikke motarbeide prosessen 
● Komme med ideer til arbeidet 
● Være sosial 
● Være engasjert 
● Være bevisst på hva vi vil og ikke 
● Tørre å si vår mening 
● Bruke det vi får 
● Bo her (i kommunen) 
● Ikke vær negativ om sammenslåing 



● Gi forslag til arbeidet med sammenslåing 
● Ha et fint forhold til hverandre i “nye Hamarøy” 
● Delta på dugnad 
● Bli politiker 
● Vær mer oppmerksom 
● Flere aktiviteter; Håndball, volleyball, turn, basketball, innebandy, tennis, ping 

pong, slalåmbakke 
● Større hall/gymsal på Drag 
● Ungdomsklubb (8. kl - 10. kl) 
● Treningssenter for ungdommer 
● Godt samarbeid mellom politikere og innbyggere 
● Skole på Drag (med Innhavet) og skole på Oppeid 
● Bedre sosialisering mellom ungdom i “nye Hamarøy” 
● Mange arbeidsplasser 

 

Fellesnemda orienterte kort om bakgrunn for kommunereformen. 

Referatet legges ut på kommunens hjemmeside –link Nye Hamarøy kommune. 

 

Kommunehuset Oppeid, 23.3.2018 

Oppsummering fra  

Ørjan Higraff 

Prosjektleder 

 


