
Bli med og form nye Hamarøy

Folkemøter mandag 19. mars kl. 
19.00 på Drag samfunnshus og 

tirsdag 20. mars kl.19.00 på 
Hamsunsenteret



Fellesnemnda – oppgaver og mandat

• Fellesnemnda utreder framtidig organisering og 
driftsstruktur. 

• Fellesnemnda tar hand om det forberedende 
arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for 
det første driftsåret etter sammenslåing, samt 
ivaretar andre oppgaver slik inndelingsloven angir. 

• Fellesnemnda kan opprette andre utvalg og 
arbeidsgrupper etter behov.

• Drøfting i Fellesnemnda i spørsmål som kan ha 
betydning for den nye kommunen. 



• Fellesnemnda skal vurdere saker med 
økonomiske, strukturelle eller arealpolitiske 
konsekvenser. 

• Fellesnemnda skal involveres i forberedelsen 
av økonomiplan med årsbudsjetter.

• Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle 
prinsipielle forhold vedrørende 
sammenslåingsprosessen. 



Fellesnemnda – oppgaver og mandat

• Fellesnemnda skal gjennomgå og reforhandle alle 
interkommunale samarbeidsordninger. 

• Fellesnemnda skal vurdere innhold og forhold 
knyttet til samisk 
språkområdeordning/forvaltningsområde for 
samisk språk. 

• Fellesnemnda skal bygge på konsensus, drøfte 
seg fram til forslag som fremmes med likelydende 
innstilling til de to kommunestyrene. 



• Fellesnemnda opphører når det nye 
kommunestyret er konstituert. 

• Fellesnemnda skal ansette prosjektleder for 
kommunesammenslåingsprosessen

• Det vises for øvrig til vedtak i 
intensjonsavtalen



Oppgaver - status

• Arbeidsgiverstrategi – få først på plass en 
omstillingsavtale. Avklare prosess. Tilsetting  
prosjektmedarbeider HR. Søker bistand fra KS. 
Delprosjekt. 

• Kommunikasjonsplan – Tilsetting 
kommunikasjonsrådgiver/prosjektmedarbeide
r

• Samisk språkområdeordning (kultur og 
samfunnsliv) – eget delprosjekt – Filip 
Mikkelsen

• Digitaliseringsstrategi – delprosjekt. egen 
arbeidsgruppe nedsatt



• Plan og næringsarbeid – møte med 
Fylkeskommunen. Utlyse stilling som 
Prosjektmedarbeider næringsutvikling. Arbeid 
med strategisk plan. Eget delprosjekt. 

• Forpliktende plan og sammenslåingsprosessen 
må virke sammen og i mot hverandre – møte 
med Fylkesmannen. egen sak til 
Kommunestyret. Eget delprposjekt. 

• Prosjekt fornying og utvikling av 
lokaldemokratiet – eget delprosjekt – Fred-
Eddy Dahlberg



Oppgaver - status

• Interkommunale samarbeidsordninger

• Prosjektorganisering – prosjektstillinger 
finansieres gjennom statlige midler

• Statlig tilskudd på kr. 20 500 000



Oppgaver - fremover

- Samarbeide med Nordland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nordland mht næring og 
økonomisk planlegging

- Etablere et godt samarbeide med 
Fellesnemnda for Narvik, Ballangen og 
Tysfjord Østside

- Kommunikasjon og involvering med 
innbyggere

- Engasjere ledere og tillitsvalgte i prosessen



- Utvikling av lokaldemokratiet
- Samisk språk, kultur og samfunnsliv
- Etablere modell for tjenenesteproduksjon 

(forpliktende plan)
- Etablere bærekraftige budsjett for Nye 

Hamarøy (bærekraftig og robust kommune)



Oppgaver - fremover

• Utvikle et godt styringsdokument –
rapportering

• Felles arenaer
• Planverk (arbeid med strategisk plan)
• Folkemøter  - møtepunkter
• Nettverk Fylkesmannen – Nasjonale samlinger 

– andre kommunesammenslåinger i 
Norge(lære av andre prosesser)



• KS: Bruk gode tips og råd fra tidligere 
«frivillige» sammenslåinger. En 
kommunesammenslåing innebærer 
komplekse og tidkrevende prosesser

• Sørg for en åpen prosess med god informasjon 
til ansatte og innbyggere. Arranger kulturtiltak 
som bygger fellesskap på tvers av 
kommunegrensene



Oppgaver - fremover

• Få på plass politisk og administrativ 
hovedstruktur, deretter fellesfunksjoner og 
tjenestestruktur. Eget delprosjekt

• Nye Hamarøy skal ha nytt kommunevåpen –
idekonkurranse. Eget delprosjekt. 

• Gode råd fra KS: Etabler en robust 
prosjektorganisasjon som skal lede 
sammenslåingsarbeidet

• Diverse delprosjekt etter behov



Kommunesammenslåing

• Er et omfattende utvikling og omstillingsarbeid
• Prosessen er omfattende og krevende;

- Vi må se mulighetene – «løfte blikket» –
visjoner

- Samarbeid, samarbeid....
- Ha en god dialog, lytte…
- Være en god arbeidsgiver
- Prioritering, prioritering….

LYKKE TIL ALLE SAMMEN


