
Folkemøte på Drag 19.mars 2018. 

Hva er dine forventninger til Nye Hamarøy?  

• Kommune som satser på kultur 

• Kommunen må aktivt rekruttere studenter til samisk lærerutdanning + gi stipend i 

studietiden 

• Jeg vil ha en kommune som det er hyggelig å bo i for alle ☺ 

• En kommune der samiske språkbrukere kjenner at språkene er sidestilt. Det vil bl.a. 

si at kommunen bruker nok ressurser på å rekruttere samisklærere. 

• Forventer at man får tidlig beskjed om nedleggelse/omplassering hvis det er behov 

for det! 

• Det blir dyktige personer i de rette plassene i den nye kommunen! 

• At Hamarøy blir en god kommune å vokse opp i! 

• Fokus på næringsutvikling 

• Godt samhold, inkludering, likeverd, like muligheter 

• Folk og politikere med respekt for ulikheter mht språk og kultur – norsk og samisk 

• Prioritering av infrastruktur og planverk på vestsida 

• Samhold, raushet, likeverd, fellesskapsfølelse, fravær av «bygdekonkurranse» 

• Kommune som har høy faglighet – tjenestevillig og samkjørt 

 

Hva kan du som innbygger bidra med i Nye Hamarøy? 

 

• Godt humør! 

• Engasjement! og godt humør 

• Plan for videre integrering av våre flyktninger 

• Språkkompetanse 

• Idedugnad 

• Sykehjemsplasser til Drag 

• Stor på dugnad 

• Godt humør ☺ 

• Raushet, kompetanse, respekt, vilje til å lytte 

• Det er mange på Tysfjords vestside som har en meget god kompetanse innen off. 

forvaltning, samfunnsutvikling m.m. Denne/disse må ivaretas! 

• Positivitet 

• Kan ta et tak 

• FAUène ved skolene må involveres i verktedene/arbeidsgrupper 

• Min kompetanse, min entusiasme 

 

 

 

 



 

Hvilke muligheter ser du for den nye kommunen? 

• Samarbeid mellom etatene 

• Ppg samisk språk, barnehagetilbud og samiskundervisning er det mange 

barnefamilier som bor på Drag. Dette har en stor verdi for kommunen, ikke minst 

pga den kompetansen disse voksne har. 

• Norsk og samisk befolkning som samhandler godt fra før 

• Idrettshallen som det har vært arbeidet for i en årrekke 

• Bygder som spiller på lag med hverandre og vil hverandre vel. Fellesskapsfølelse, 

dra lasset i lag.  

• Kommune med korte avstander mellom folk 

• Et godt tjenestetilbud for vestsida av Tysfjord, DMS på Drag, at samisk og norsk 

språk og kultur er likestilt, respekt for samisk språk, kultur og samfunnsliv. 

• DMS 

• Stedsutviklingsprosjekt for Drag 

• Flerbrukshall på Drag 

• Blir viktig for lulesamisk kultur og språk 

• Distriktsmedisinsk senter på Drag, av hensyn til den samiske befolkning. Gir mange 

komp.arbeidsplasser og dermed økt tilflytting.  

• Drag skole som samisk pilotskole 

• Sykehjemsplasser til Drag 

• At folket «på gulvet» får være med i prosessen med å forme den nye kommunen 

• Plass for syke personer til Drag, sykehjemsplasser 

• Lettere å forholde seg til 

• Ønsker et bedre tilbud på helsetjenester på samisk 

• Å få til en ny kommune som tenker nytt, beholder kompetanse og utvikle 

kompetanse. Samkjøring av helsetjenestene. 

• Et likeverdig tjenestetilbud samisk-norsk 

• At det blir godt å være både same og norsk 

• I ekspertgruppene må også brukere bli representert, ikke bare representanter fra 

kommunene: foreldre, eldre-og ungdomsråd, spesialisthelsetjenesten, 

organisasjoner 

• Reiseliv, samisk kultur, felles historie, felles framtid, mangfold 

• Besparelser Drag/Innhavet på lege, skole, brann 

• Skaff flere arbeidsplasser for kvinner. Innen helse-og omsorg(DMS), språkarbeid, 

samisk håndverk(duodje), reiseliv. Rekrutter flere samisklærere! 

• Samisk språk- og kultur er en styrke. Dragsamfunnet er dyktig på dette. Mye 

kompetanse i Arran og Drag skole. Drag skole - samisk ressursskole for hele 

kommunen, også utover kommunen.   

 

 

 

 

 

 



Hva er avgjørende for en god sammenslåingsprosess? 

 

• Kommunikasjon, lytt til andre 

• At folk ønsker å være sammen i ny kommune 

• Åpenhet, kunnskap, respekt for hverandres meninger, saklighet 

• Kartlegging kompetanse internt – og bruk den i prosessen = eierskap 

• Opplevelse av åpenhet og rettferdighet 

• At folk deltar, blir hørt, får informasjon. At en ikke rir kjepphester! 

• Ta med folket på beslutninga 

• Viktig å bygge et godt grunnlag for samisk språkopplæring 

• At det vises raushet, slik at ikke alt skal ligge på en plass 

• Et åpent sinn, involvering-bredde, tidlig god på info, kanaler for innspill 

• Bred deltakelse 

• Involvere ansatte i kommuner 

• Involvere næringsliv. Ref. felles næringsforening 

• Samarbeidsvilje 

• Involvering 

• Tenke helhet 

• Åpen, fordomsfri, inkluderende kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 


