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1. SAMMENDRAG 
 
Kommunene skal ivareta følgende fire hovedroller: 

• Tjenesteyting 

• Myndighetsutøvelse 

• Samfunnsutvikling 

• Demokratisk arena 

Stortinget har vedtatt følgende overordnede mål for kommunereformen: 

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

• Bærekraftig og økonomiske robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati  

 
Kommunereformen er en velferdsreform. Mange kommuner er i dag for små til å håndtere det 
store omfanget av komplekse oppgaver som kommunesektoren over tid har fått ansvaret for. 
Sterkere krav og forventninger til kvalitet i tjenestene, samt behovet for en mer helhetlig og 
samordnet samfunnsutvikling, gjør det nødvendig med større kommuner. Mange steder splitter 
uhensiktsmessige grenser opp sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner.  
 
Det handler om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden; gode skoler, pleie og 
omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Det handler også om hva som skal til 
for å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest; barn som trenger barnevernet, 
rusavhengige, mennesker med psykiske helseutfordringer og de som faller utenfor.  
 
Kommunereformen handler også om en bedre organisering i områder der innbyggerne og 
næringsliv daglig krysser flere kommunegrenser, og der større kommuner vil kunne gi en mer 
helhetlig og god planlegging til det beste for innbyggerne.  
Kriterier som kapasitet og kompetanse om samfunnsutvikling vil være viktige faktorer. 
 
Kommunesammenslåingsprosessen kan kort oppsummeres slik: 
 

• Kommuneproposisjonen 2015(prop.95 S (2013-2014) 
I proposisjonen ble forslag til mål og rammer for reformen presentert. Et bredt flertall i 
Stortinget mener det er behov for endringer i kommunestrukturen, jf. Innst. 300 S (2013-
2014). 

• Fylkesmannens tilrådning 

«Fylkesmannen i Nordland tilrår følgende sammenslåinger: 
o Evenes, Narvik, Ballangen og Tysfjord» 

• Departementets tilrådning 

«Departementet tilrår at Stortinget fatter vedtak om følgende sammenslåinger i 

Nordland: 

o Narvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord» 

o Hamarøy og sørvestsiden av Tysfjord 

• Stortingets vedtak 

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at «Tysfjord kommune blir delt i to deler og hver del blir 
lagt til andre kommuner. Narvik kommune, Ballangen kommune og del av Tysfjord 
kommune (nordøstsiden) slås sammen fra 1. januar 2020. Hamarøy kommune og del av 
Tysfjord kommune (sørvestsiden) slås sammen fra 1. januar 2020.»1 

  

                                                 
1 Prop. 96, S 136 Endringer i kommunestrukturen 
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• Kongen i Statsråd(regjeringen) 

I brev av 20. april 2018 har det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet 
fastsatt kommunegrensene mellom nye Narvik og nye Hamarøy. Den nye 
kommunegrensen er i tråd med fylkesmannens alternativ D. 
Den nye kommunegrensen trer i kraft 1. januar 2020.  

• Kommunenes vedtak 

o (gjensidig vedtak): Narvik, Ballangen og Tysfjord, vedtak også i kommunestyret 

19.9.2017 – om at hele Tysfjord slås sammen med Ballangen og Narvik. 

o (ønsker sammenslåing): Hamarøy kommune er positiv til en sammenslåing med 

hele eller deler av Tysfjord 

• Felles kommunestyremøte mellom Hamarøy og Tysfjord 17. august 2017, Ulvsvåg 

o Ny kommune skal hete Hamarøy 

o Det skal være 17 representanter i ny kommune sitt kommunestyre 

o Fellesnemndas sammensetning og medlemmer 

o Valg av revisor 

o Opprettelse av partssammensatt utvalg 

 
Det er lagt til grunn at sammenslåingsprosessen skal organiseres som et prosjekt med mange 
delprosjekter med et felles mål. Fellesnemnda skal lede arbeidet og være styringsgruppe for 
hele prosjektet, og sikre nødvendig samordning mellom kommunene. 
 
Visjon og mål 
Visjon og mål for sammenslåingen bør defineres tidlig. Dette for å tydeliggjøre ambisjonene for 
prosjektet og gi en klar retning til arbeidet som skal gjøres. Visjon for nye Hamarøy kommune 
må utarbeides i tilknytning til den pågående strategiske prosess. 
 
Hovedmål 
(jf. intensjonsavtalen): 

• Legges til rette for å utvikle en kommune med like store muligheter, uten utkanter, men 

med samarbeidene tettsteder basert på egenart og potensiale 

• Det skal arbeides for et samfunn bygd på frihet, mangfold, likeverd, toleranse, samarbeid 

og fellesskap 

• Det skal legges til rette for å involvere innbyggerne 

• Samisk språk skal gjenspeile seg i skole, helse og omsorg, forvaltning og kultur 

• Den nye kommunen tilslutter seg språkområdeordningen/forvaltningsområde for samisk 

språk 

• Den nye kommunen skal gjennomføre tiltak som gir økonomisk balanse 

• Tjenestetilbudet skal være på dagens nivå eller bedre og skal ligge nærmest mulig der 

brukeren bor 

• Tjenestestruktur for den nye kommunen bør utarbeides i nært samvirke/dialog med 

befolkningen 

• Den administrative organiseringen skal være effektiv og kostnadsbesparende. 

Omorganiseringen skal skje ved en god prosess i nært samarbeid med tillitsvalgte og 

medarbeidere 

Resultatmål 
Bygge en ny kommune som ivaretar målene i kommunereformen. En helhetlig tjeneste- og 
organisasjonsstruktur skal være på plass. Bygging av nye Hamarøy kommune skal i minst mulig 
grad går ut over dagens drift. Kommunale prosesser skal videreutvikles og forbedres. Mulige 
synergier skal realiseres.  
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Suksesskriterier 
Organisere prosjektet med kompetente medarbeidere med tydelig mandat og klart definerte 
roller. God kontroll på prosessen og fremdriften. God endringsledelse og endringskultur. Bred 
involvering av ansatte og tillitsvalgte. Kultur for løsningsorientering og innovasjon, samt 
ressursoptimalisering.  
 
Prinsipper for organisering – ansvar og roller i prosjektorganisasjon 
Erfaringene fra tidligere kommunesammenslåinger har vist at tydelig ansvars- og rolleavklaring 
mellom politiske og administrative organer i gjennomføringen av sammenslåingsprosessen er 
avgjørende for hvordan prosessen oppleves, og hvilke resultater det er mulig å oppnå.  
Det er derfor definert prinsipper for både den politiske og den administrative delen av 
prosjektet. Prinsippene er ment å gi en retning som er nødvendig for å etablere, en robust 
prosjektorganisasjon.  
 
Organisering av delprosjekt 
Oppgavene som skal ivaretas i prosjektet er av ulik karakter – noen oppgaver vil være et politisk 
ansvar, andre oppgaver vil være et administrativt ansvar, men enkelte oppgaver har både 
politiske og administrative dimensjoner.  
Det vil derfor hensiktsmessig å skille mellom politiske delprosjekter, administrative 
delprosjekter og delprosjekt som krever særskilt koordinering (politisk og administrativ).   
 
Overordnet risikobilde 
I arbeidsmøte mellom rådmennenes ledergrupper på Drag den 31.10.2017 ble det skissert en del 
risikoområder skissert knyttet til kommunesammenslåingen. Det må videre i prosessen jobbes 
med risikoreduserende tiltak.  
 
Hvordan jobbe med risikovurdering?   
 
Styring, internkontroll og tiltak på kontinuerlig kvalitetssjekk. Prosjektleder anbefaler at det 
snarest må gjennomføres en overordnet ROS – analyse på «hva kan gå galt i sammenslåingen».  
 
Mulige tiltak kan være; 

- Risikoreduserende og dokumenterte tiltak 
- Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

 
Det bør konsentreres om høy-risiko tiltak som for eksempel; 

- Arkiv 
- God drift i sammenslåingsprosessen 
- Arbeids og lønnsvilkår 
- Etablering av arbeidsplasser 

 
En overordnet ROS-analyse bør gjennomføres så tidlig som mulig i sammenslåingsprosessen. 
Dette vil øke forståelsen av hva en sammenslåingsprosess innebærer og hvilke utfordringer som 
må håndteres for å få en god overgang til en ny kommune. Det må avklares hva som må være på 
plass før sammenslåingstidspunktet og hva som kan håndteres av den nye kommunen.  
 
Prosjektleder anbefaler at ROS – analysen deles i to perioder; 

- Fra d.d. til 1.1.2020 
- Fra 2020 til 2023(Nye Hamarøy kommune) 

 
ROS/Risikobildet må fortløpende vurderes av politikere og øvrige involverte parter som jobber 
med prosjektet. Det skal være bevisstgjørende, forpliktene, må rulleres og skal være et levende 
dokument.  
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Prosjektleder anbefaler at en benytter KS-modell/andre nasjonale føringer. Prosjektleder 
henviser også til nye Bjørnafjorden kommune(sammenslåing OS og Fusa kommune) sin 
tilnærming og resultat.  
 
Prosjektleder vil foreslå at man også gjennomfører en enkel SWOT-analyse: 

- For å kartlegge og analysere organisasjonens status som del av en plan- og strategiprosess 

- For å kartlegge og analysere styrkene og svakhetene ved et tiltak før beslutning om 

iverksetting 

- For å få hjelp til å rydde og sortere i vurderinger forut for beslutninger 

- Sammen med andre verktøy, for eksempel ROS-analyse, for å identifisere 

forbedringsområder i organisasjonen 

Målet for en SWOT-analyse er å identifisere de viktigste interne og eksterne faktorene som er 
avgjørende for å nå organisasjonens mål. SWOT -analysen grupperer nøkkelinformasjon i to 
hovedkategorier:  

- Interne faktorer - Styrkene og svakhetene internt i organisasjonen 

- Eksterne faktorer - Mulighetene og truslene representert av det eksterne/ omgivelsene 

 

 Styrker Svakheter 

Interne   

 Muligheter Trusler 

Eksterne   

 
I tillegg til et overordnet risikobilde/ROS skal hvert delprosjekt foreta en risikovurdering av eget 
delprosjekt.  
 
Tiltak: Prosjektleder ber rådmannen snarest mulig nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe 
for å utrede dette nærmere. Prosjektgruppa legger fram egen prosjektplan for Fellesnemnda 
innen oktober 2018.  
 
Foreløpig budsjett for prosjektet 
Fellesnemda disponerer totalt 20,5 millioner kroner fra staten i forbindelse med 
kommunesammenslutningen. I tillegg har vi mottatt 100 000 kroner til delprosjekt 
lokaldemokrati.  
 
Prosjektstyring og rapportering 
Styringsdokumentet skal være enkelt, styrende og «levende» dokument for prosjektet. Det 
legges opp til et enkelt rapporteringssystem.  
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2. Å BYGGE EN NY KOMMUNE 
 

2.1 Bakgrunn 

19. desember 2016 underskrev ordførerne i Tysfjord kommune og Hamarøy kommune 
intensjonsavtale som sammenslåing mellom Hamarøy og Tysfjords vestside. Det ble henvist til 
intensjonsavtalen i vedtakene gjort under felles kommunestyremøte i Ulvsvåg 17.8.2017. 
Navnet på den nye kommunen skal være Hamarøy kommune, og den skal være etablert 
1.1.2020. 
Hamarøy kommune skal drives og utvikles med utgangspunkt i hver av de to kommunes 
nåværende natur og kulturaktiviteter, tradisjoner, naturressurser, og utfordringer. Dette gir et 
godt grunnlag for å bygge nye Hamarøy kommune.  
Med store avstander og mange bygdesamfunn, skal arbeidet med levende bygder og styrket 
lokaldemokrati ha høy prioritert.  
 
Nye Hamarøy kommune skal arbeide for et samfunn bygd på frihet, mangfold, likeverd, 
toleranse, samarbeid og fellesskap.  

2.2 Organisering 

Oppstart av prosessen i Hamarøy og Tysfjord kom i gang høsten 2017, og innebærer at man har 
drøye to år til å gjennomføre prosessen. Dette krever god organisering, sterk styring og kontroll 
med framdriften. Prosessen kommer til å bli krevende da kommunene hver for seg skal 
opprettholde ordinær drift samtidig som begge kommuner må avgi ressurser til prosjektet.  
Det legges til grunn at sammenslåingsprosessen gjennomføres som et prosjekt med flere 
delprosjekter og eventuelle faggrupper. Oppdeling av prosjektet i flere delprosjekter er 
nødvendig, for å begrense kompleksiteten til håndterbare tema.  
Det må etableres en robust prosjektorganisasjon som skal lede sammenslåingsarbeidet (gode råd 
fra KS).  
Intensjonsavtalen legges til grunn for arbeidet.  
 
Administrasjonene i de to kommunene vil ha en sentral plass og viktig rolle som støttespillere 
for fellesnemda og prosjektleder. Deres innsats er avgjørende for å nå målene i prosjektet. Det 
er også nedfelt i intensjonsavtalen den plass og rolle de ansatte skal ha gjennom 
tillitsapparatet ved etablering av et sentralt plassert partssammensatt utvalg.  
Intensjonsavtalen legger også vekt på nødvendigheten av åpenhet i prosessen, informasjon og 
dialog med innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og andre samfunnsaktører.  

2.3 Styringsdokumentets plass i prosjektet 

Den foreliggende styringsdokument skal bygge på kommunereformens intensjoner, mål og 
kriterier, samt intensjonsavtalen og utfylle denne og danne grunnlag for prosjektledelsen. 
Styringsdokumentet skal peke ut retningen og omfanget av prosjektet, og skal være 
styringsdokument mellom Fellesnemnda og prosjektledelsen.  
Styringsdokumentet forutsettes å oppdateres og behandles jevnlig i Fellesnemnda etter hvert 
som prosjektet går inn i nye faser, eller det foreligger ny informasjon. Det vil også være behov 
for å oppdatere ROS-analysene jevnlig gjennom hele prosessen.  
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Hensikten med styringsdokumentet:  

• Dokumentet skal sikre prosessen i henhold til intensjonsavtale, kommuneloven og 

inndelingsloven 

• Dokumentet skal også sette mål og visjoner samt fremdrift og rammer rundt arbeidet 

med sammenslåingen 

• Dokumentet danner grunnlaget for det arbeidet som skal gjennomføres i prosjektet. Sikre 

nødvendig historisk dokumentasjon om prosessen 

• Sikre Fellesnemndas og kommunestyrenes behov for styring og kontroll med prosessen 

• Koordinere fremdrift og ressursbruk 

• Etablere prioritet i prosjektenes arbeid 

 
Styringsdokumentet skal behandles og vedtas i Fellesnemnda.  
Styringsdokumentet må leses sammen med andre viktige dokumenter i prosjektet: 

• Prop. 96 (2016-2017) Endringer i kommunestrukturen 

• Intensjonsavtalen 

• Avtale om vertskommunesamarbeid 

• Budsjett for prosjektet 

• Reglement for dekning av utgifter og godtgjøring 

• Reglement for partsammensattutvalg 

• Kommunikasjonsplan 

• Gevinstrealiseringsplan 

• Arbeid/prosess med strategisk plan  

 

  



Styringsdokument versjon 2 

 

 

 
 

Styringsdokument versjon 2 

 

9 

3. PROSJEKTETS HOVEDFASER 
 
Prosjektet kan grovt inndeles i fire hovedfaser: 

• Fellesnemnda opprettes i tråd med Inndelingsloven, med planlegginger og utredninger 

• Organisasjonsbygging med utredning av struktur og tilsetting av prosjektleder til 

årsskiftet 2017/2018. Rådmann Hamarøy kommune blir rådmann i Nye Hamarøy kommune 

• Gjennomføring av delprosjekter, anskaffelser, avtaleinngåelser, fram til sommer 2019 

• Overgang til ny kommune høsten 2019 til 31.12.2019 

Dette kan konkretiseres slik: 

• Overordnet planlegging: her lager vi planer for hvordan prosessen skal gjennomføres slik 

som målsetting for ny kommune, milepælsplan, grunnleggende dokumenter som 

kommunikasjonsplan, arbeidsgiverstrategi, digitalisering og samisk språk, kultur og 

samfunnsliv etc. I denne fasen gjennomføres møter med rådmenn og rådmenns 

ledergrupper samt planleggings -og temamøter i Fellesnemnda 

• Organisering og bemanning: her klargjør vi rolle - og ansvarsdeling mellom aktørene i 

prosessen, politisk representasjon, arbeidsdeling mellom politisk og administrativt nivå, 

etablere prosjektorganisasjonen, lage kommunikasjonsplan og klargjøre frikjøp av 

tillitsvalgte 

• Politisk og administrativ hovedstruktur:  

planlegging og vedtak om politisk og administrativ hovedstrukturer danner grunnlaget for 

mer detaljert planlegging og organisering 

• Detaljert planlegging av Tjeneste- og tjenesteområder:  

organisasjonskart, bemanningsplan, milepæler, fremdrift, bygge eierskap og kultur, 

bemanningsprosesser, bruk av vertskommuneløsninger, mv 

• Implementering og innfasing av ny organisasjon: 

lokalisering, eventuelle flytteprosesser, omlegging og konvertering av data (IKT), 

gjennomgå ROS-analyse, vedta reglementer tidlig i prosessen, ansvar og rollefordeling 

mellom den nye kommunen og den «gamle» kommunen 
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I tidligere kommunesammenslåinger har tidsperspektivet for sammenslåingen vært så 
komprimert at det har vært vanskelig å gjennomføre gode planprosesser på tvers av 
kommunene. Dette har ofte resultert i behov for nye omstruktureringer av tjenestene kort tid 
etter sammenslåingstidspunktet. 
 
Da etableringen av Nye Hamarøy kommune skal være et omstillings og utviklingsarbeid som går 
over 2,5 år, vil det være rom for å definere felles målsettinger og utarbeide et felles planverk 
tidlig i sammenslåingsprosessen. 
 
Arbeid med definerte planer med videre, bør være prioriterte oppgaver i den tidligere fasen av 
sammenslåingsprosessen. Dette fordi grunnlaget for ressursoptimaliseringen på tvers av 
kommunegrensene legges her. 
 

 
 

  

Tidsplan for sammenslåing av Hamarøy kommune 2017 2018 2019

og Tysfjord Vestside Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Vedtak om sammenslåing

Navn på kommune, antall medlemmer, Fellesnemnd, revisor

Etablere Fellesnemnd

Møter Fellesnemnda 23 1 6 og 7 18 - 19

Møtekalender Hamarøy, kommunestyret

Møtekalender Tysfjord, kommunestyret

Ansatte prosjektleder

1. Overordnet planlegging av prosessen

- vedta budsjett for nemnda

- vedta milepælsplan og fremdrift

Satsningsområder:

- overordnet plan-og næringsarbeide

- samisk språk, kultur og samfunnsliv

- kommunikasjonsplan

- arbeidsgiverstrategi

- digitalisering

- anskaffelser

2. organisering og bemanning av prosjekt (P & A)

- alle prosjektgrupper er etablert

- alle delprosjekt planlagt i detalj

- delprosjekt er gjennomført

3. Politisk og administrativ hovedstruktur

4. Detaljert planlegging av Tjeneste-og og oppgaveområder

5. Implementering og innfasing ny organisasjon
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4. MÅL OG SUKSESSKRITERIER 
 
Erfaring viser at man bør definere visjon og mål for den nye kommunen tidlig i prosessen. Dette 
for å tydeliggjøre ambisjonene og gi en klar retning. Tydelige mål er viktig for å gjøre en 
realistisk risikovurdering.  
 
Visjon: Visjon for nye Hamarøy utarbeides tilknytning til pågående plan prosess, der politikere, 
administrative ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten deltar. Kommunens innbyggere, næringsliv 
og lag/foreninger må involveres i dette arbeidet.  
 
Hovedmål: Nye Hamarøy kommune skal være i drift fra og med 1.1.2020 med avgjørende 
elementer på plass.  
 
Resultatmål: Bygge en ny kommune som ivaretar målene i kommunereformen. En helhetlig 
tjeneste- og organisasjonsstruktur skal være på plass. Bygging av nye Hamarøy kommune skal i 
minst mulig grad går ut over dagens drift. Kommunale prosesser skal videreutvikles og forbedres. 
Mulige synergier skal realiseres.  
 
Suksesskriteringer: Organisere prosjektet med kompetente medarbeidere med tydelig mandat 
og klart definerte roller. God kontroll på prosessen og fremdriften. God endringsledelse og 
endringskultur. Bred involvering av ansatte og tillitsvalgte. Kultur for løsningsorientering og 
innovasjon. Ressursoptimalisering.  
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5. PRINSIPPER FOR ORGANISERING - KLARE OG TYDELIG ROLLER 
OG ANSVAR MED FREMDRIFT OG LEVERANSER TIL ANGITT TID 

 

5.1 Prinsipper for organisering  

Prinsipper for organisering av følger av intensjonsavtalen og vedtak om etablering av 
fellesnemnd.  
 
Det politiske ansvaret for etablering av nye Hamarøy kommune er lagt til fellesnemnda. I dette 
ligger ansvaret for å organisere og lede prosessen gjennom gode prosesser, klare mål og god 
framdrift.  
 
Fellesnemnda har ansvar for å involvere og informere de øvrige folkevalgte, spesielt 
kommunestyrene, innbyggerne og ivareta de ansatte. 

5.2 Overordnede prinsipper 

Følgende prinsipper legges til grunn: 

• Kommuneloven, Inndelingsloven og intensjonsavtalen er grunnleggende for prosessen og 
organiseringen  

• Regjeringens og stortingets forutsetning om sammenslåing innen 1.1.2020  

• Prosessen gjennomføres som prosjektorganisering med fellesnemnd, partssammensatt 
utvalg, prosjektleder, delprosjekter og arbeidsgrupper  

• Klare mandat gitt til fellesnemnda og delprosjektene  

• Hovedavtalens bestemmelser i forholdet samhandling arbeidsgiver og de tillitsvalgte  

5.3 Prinsipper for politisk organisering  

Følgende prinsipper legges til grunn: 

• Fellesnemnda er politisk organ etter Kommunelovens § 28 -1 c.  

• Fellesnemnda overtar som politisk organ etter Inndelingslovens bestemmelser fra 
kongelig resolusjon høsten 2017 fram til konstituerende kommunestyre høsten 2019  

• Fellesnemnda fungerer som overbygning for politisk og administrativ del av prosjektet 
(prosjekteier) i alle faser 

• Partssammensatt utvalg (PSU) etter kommunelovens § 25 får en sentral plass i  
   prosjektorganisasjonen  

• Det etableres egne delprosjekt med eventuelt underliggende faggrupper 

• De politiske delprosjektene og faggruppene bør settes sammen med vekt på likeverdig 
representasjon når det gjelder kommune- og parti-tilhørighet 

• For å fungere effektivt bør ikke prosjektgruppene ha mer enn 6 faste deltakere 

• Arbeidet med ny politisk struktur må prioriteres  

• Administrasjonene stiller ressurser til rådighet for delprosjektene, for å kartlegge, 
utrede, utarbeide beslutningsgrunnlag, sikre gode samhandlingsprosesser og ivareta krav 
til dokumentasjon, offentlighet og arkivering 

• De politiske delprosjektene rapporterer til fellesnemnda og aktiviteten må koordineres 
med de administrative delprosjektene 
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5.4 Prinsipper for administrativ prosjektorganisering  

Følgende prinsipper legges til grunn: 

• Intensjonsavtalens føringer legges til grunn for den administrative prosjektorganiseringen  

• Det etableres egne delprosjekt for alle områder/tema som vil bli berørt av 
reformprosessen 

• Det tas særlig hensyn til sektorovergripende tema som bærekraft, forebyggende og tidlig 
innsats barn/familier, folkehelse, klima og miljø, og digitaliserte tjenester  

• Rådmennene oppnevner deltakere i administrative delprosjekt  

• Delprosjektet konstituerer seg selv ved valg av leder  

• Ledere av alle delprosjekt rapporterer direkte til prosjektleder  

• Ledere av delprosjekt kan frikjøpes fra deler av sin stilling dersom dette er nødvendig  

• Bruk av ekstern kompetanse vurderes i delprosjekter som er særlig krevende eller krever 
kompetanse kommunene selv ikke besitter  

• Delprosjektene sammensettes med vekt på tverrfaglig kompetanse, prosjekterfaring og 
representativitet ut fra kommune, alder og kjønn  

• Delprosjektene skal levere til prosjektet, holde framdrift og jobbe effektivt 
Delprosjektene bør ikke ha flere enn 6 faste deltakere 

• Sammensetning av delprosjektene kan justeres underveis 

• Involvering av de ansattes representanter skal ivaretas i alle prosjektets faser. Inntil to 
av de faste deltakerne i hvert delprosjekt skal være utpekt av og blant de tillitsvalgte. 

• Det etableres egne delprosjekt med eventuelt underliggende faggrupper for områder av 
særlig administrativ/faglig betydning 

• Delprosjektet foreslår deltakere i faggrupper. Deltakelse avklares /godkjennes av  

  rådmennene. Antall deltakere i faggrupper fastsettes etter behov 
 
Delprosjekt: 
Etter en vurdering av de enkelte arbeidsoppgaver i forbindelse med en kommunesammenslåing 
foreslås det at prosjektet deles opp i 3 deler:  

5.5 Politiske delprosjekt(P) 

Pr. d.d. skisseres følgende politiske delprosjekt: 

• Politisk organisering 

• Felles kultur, identitet og symboler 

• Lokaldemokrati 

• Forberede valg 2019 (reglement, delegasjon mv) 

• Samisk språk, kultur og samfunnsliv (samisk språkområdeordning) 

• Koordinering og forhandlinger med Fellesnemnd Narvik, Ballangen og Tysfjord Nord 

(herunder forhandlinger iht. Inndelingslova) 
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5.6 Politiske/administrative delprosjekt (P/A) 

Pr. d.d. skisseres følgende politiske og administrative delprosjekt: 

• Overordnet administrativ organisering med administrative fellesfunksjoner og 

tjenestestruktur. Hovedstruktur 

• Strategisk plan. Planarbeid (utvikle planstrategi og samfunnsdel, med tilhørende 

delplaner for helse og omsorg, oppvekst og næring) 

• Økonomisk politikk og økonomireglement 

• Kommunikasjon  

• Arbeidsgiverstrategi – med bl.a. omstillingsavtale 

• Interkommunalt samarbeid (herunder eierskap i kommunale og interkommunale selskap, 

helt eller delvis eid av kommunene), inklusiv kirkelig fellesnemnd og ASV0/Vekstbedrift.  

• Næringsarbeid – utvikling av næringslivet i nye Hamarøy kommune. Samarbeid med 

Nordland fylkeskommune  

• Blålysprosjekt og nytt sykehjem 

• Økonomisk politikk og handlingsregler. Kommunesammenslåing – Hamarøy og Tysfjord 

Vest 

5.7 Administrative delprosjekt (A) 

Pr. d.d. skisseres følgende administrative delprosjekt: 

• Digitaliseringsstrategi (inklusiv IKT, anskaffelser, offentlige registre, post/arkiv, 

matrikkel, velferdsteknologi) 

• Eiendomsforvaltning, inklusiv kartlegging av bygg/anlegg. Samarbeid med kirkelige 

fellesnemd 

• Tjenestestruktur og produksjon/oppgaveområder innenfor: Helse og omsorgstjenester, 

Oppvekst, Tekniske tjenester - herunder gebyrregulativet, harmonisering av gebyr og 

renhold, Stab og støttetjenester, herunder offentlige anskaffelser, Interne styringssystem 

og juridisk avtaleverk 

• Eiendomsskatt (koordinering/harmonisering mellom kommunene, taksering, utskrivning 

mv) 

• Hamarøy Hamn 

• Kraftrelaterte emner (konsesjonskraft)  

• Tysfjord kommunes prosjekt «Jasska/Trygg» - koordinering 

• Styring, økonomi og anskaffelser 

5.8 Eksterne samarbeidspartnere 

Prosjektet vil samarbeide med en rekke eksterne samarbeidspartnere som blant annet: 

• Fylkesmannen i Nordland 

• Nordland fylkeskommune 

• Sametinget 

• Helse Nord 

• KS 

• Kartverket 

• Innovasjon Norge 

• Steigen kommune/Salten regionen 

• Nye Narvik kommune 

• Andre pågående kommunesammenslåinger og erfaringer fra tidligere sammenslåinger 

(f.eks. nye Sandefjord) 

• Andre 

Prosjektet må etablere en god og forpliktende dialog. 
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6. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) 
 

6.1 Administrasjon 

I arbeidsmøte mellom rådmennenes ledergrupper, tillitsvalgte, vernetjeneste og kirkeverger på 
Drag 31. oktober 2017, ble bla følgende områder vurdert som risiko: 

• Kompetanseflukt/brist i kompetanse; dvs. at de to administrasjoner og prosjektet ikke 

har tilstrekkelig kompetanse til å bygge og drifte den nye kommunen 

• Konflikter 

• Ansvarsfraskrivelse 

• Trenering/motarbeide 

• Manglende tøffhet til å fatte vanskelig beslutninger 

• Politisk og administrative konflikter 

• Konflikter mellom bygder og om arbeidsplasser 

• Redsel for å miste jobben sin 

6.2 Sektornivå 

Prosjektleder mener at følgende må vurderes særskilt: 

* Brann og sikkerhet 

* Helse og sikkerhet 

 

6.3 Fellesnemda 

Prosjektleder henviser til kapittel 1 Sammendrag og avsnitt overordnet risikobilde.  
  
Tiltak: Prosjektleder ber rådmannen snarest mulig nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe 
for å utrede dette nærmere. Prosjektgruppa legger fram egen prosjektplan for Fellesnemnda 
innen oktober 2018.  
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7. BUDSJETT FOR FELLESNEMNDA 
 
Følgende budsjett er vedtatt av nemnda 

 % andel 2017-2019 

Fellesnemda, adm. kostnader (reise, kontor, møter mv) 1,41 290 000 

Bemanning prosjektorganisasjon/frikjøp 41,26 8 500 000 

Kommunikasjonstiltak (ansatte & innbyggere) 4,85 1 000 000 

Frikjøp folkevalgte 4,85 1 000 000 

Frikjøp tillitsvalgte 4,85 1 000 000 

Fornying og utvikling av lokaldemokratiet 0,49 100 000 

Kompetansehevende tiltak (reise/kurs/opphold) 3,01 620 000 

Bistand utredninger 0,97 200 000 

"Bli kjent" - prosjektmidler 1,94 400 000 

Digitalisering 19,42 4 000 000 

Revisjon 0,49 100 000 

Kirkelig Fellesnemnd 9,17 1 890 000 

Reserve 7,28 1 500 000 

Totalt 100,00 20 600 000 

 
Fellesnemnda har vedtatt følgende retningslinjer for disponering av midlene: 

• Fellesnemnda for nye Hamarøy har til disposisjon de tildelte midlene fra staten ifm 

kommunereformen 

• Alle utgifter iht. budsjett bokføres i regnskapet til Hamarøy kommune på eget ansvar, 

funksjon og prosjektnummer  

Hamarøy kommune foretar en avregning hver 2. måned (følger mva.-periodene) 

• Hvis Tysfjord Kommune har utgifter som er godkjent av fellesnemnda, sender de 

refusjonskrav til Hamarøy kommune  

• Det foretas ikke enkeltutbetalinger som engangssummer til eksterne aktører, med unntak 

av Kirkelig Fellesnemnd 

• For midler utbetalt til Kirkelig Fellesnemnd skal Kirkelig Fellesnemnd rapportere forbruk 

pr halvår 

• Der det allerede er utbetalt en egen sum, skal det leveres dokumentasjon for brukte 

midler 

• Enhver faktura/utbetalinger følger ordinære prosedyrer for attestering og anvisning før 

utbetaling 

• Alle summer er brutto og må dekke mva. og sosiale kostnader 
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Fellesnemda

Delprosjekt 1:

Administrative prosesser

Delprosjekt 2:

Politiske prosesser

Delprosjekt 3:

Politiske/administrative 
prosesser

PSU

Prosjektleder
Prosjektleder 
Jasska/Trygg

8. ROLLER OG ANSVAR I PROSJEKTET 
 

8.1 Overordnet prosjektorganisering 

Å bygge en ny kommune som er driftsklar fra et bestemt tidspunkt krever god 
prosjektorganisering, med tydelig ledelse, avklarte roller og ansvarsforhold. 
Det er viktig å skille mellom oppgaver og ledelse av de «gamle» kommunene i forhold til 
oppgaver og ledelse av prosjektorganisasjonen som skal bygge ny kommune, spesielt fordi de 
fleste politikerne og ansatte som deltar i prosjektet har roller og oppgaver i begge 
organisasjonene.  
 
Overordnet prosjektorganisering ser slik ut; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delprosjektene beskrives nærmere i dokumentet 

8.2 Prosjekteier 

Prosjekteier er Fellesnemnda. Fellesnemndas ansvar er beskrevet i inndelingslova og 
intensjonsavtalen. Nemdas hovedmål er å styre gjennomføringen av sammenslåingsprosjektet 
slik at målene nås.  
Fellesnemnda skal forberede sammenslåingen og sikre nødvendig samordning mellom 
kommunene i perioden fra vedtak om sammenslåing er gjort fram til nyvalgt kommunestyre kan 
overta 1.1.2020.  
 
Under fellesnemda opprettes ett utvalg: 

• Partssammensatt utvalg (PSU) for å ivareta medbestemmelsesordningen etter lov om 
avtaleverk 

Det er fellesnemnda som utnevner representanter til de ulike politiske delprosjektene. Mandat 
til de politiske delprosjektene og delprosjekter med særskilt behov for koordinering godkjennes 
og vedtas av fellesnemnda, og i tråd med styringsdokumentene.  

8.3 Prosjektledelse 

Prosjektleder har koordinerings og lederansvar for prosjektet og de ulike delprosjektene, og må 
rapportere jevnlig om status til fellesnemnda. Dette innebærer at det må utarbeides nødvendig 
styrende dokumenter for gjennomføring og rapportering.  
 
Det forutsettes tett dialog med rådmennene i de eksisterende kommunene Hamarøy og Tysfjord. 
Det forutsettes også god samhandling med alle andre involverte i prosessen, både i Hamarøy og 
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Tysfjord, prosjekt «Jasska/Trygg», men også involverte i prosessen med nye Narvik kommune, 
Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Steigen kommune/andre kommuner i 
Salten, og andre kommunesammenslåinger mv.  
 
Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet er hensiktsmessig organisert og bemannet. Rådmenn 
og administrasjon i de to kommunene avgir ressurser for å sikre gjennomføring og framdrift.  
 
Det vil likevel være behov for å tildele prosjektleder dedikerte ressurser i form av fast 
sekretariats hjelp.  
 
Prosjektet er pr i dag tilført følgende ressurser: 

• Prosjektleder, 100 % stilling 

• Konsulent/intern prosjektleder og prosessleder, intern 
organisering(økonomi/organisering) og strategisk plan, 50 % stilling 

• Prosjektmedarbeider HR, 100 % stilling fra 1.3.2018 

• Kommunikasjonsrådgiver/prosjektmedarbeider, 100 % stilling fra 1.8.2018 

• Prosjektmedarbeider næringsutvikling, 100 % stilling fra ca. 1.6.2018(under arbeid) 

• Samarbeid med Trainee Salten. 100 % Trainee medarbeider fra ca. 1.8.2018 

• Kjøp av ekstern kompetanse etter behov (skjer ved konkurranse) 

• Kjøp av intern kompetanse/personell  
 

Fellesnemnda gir prosjektleder fullmakt til å lage mandat for de administrative delprosjektene 
og om å holde nemnda løpende orientert om status og framdrift.  
Hvert delprosjekt og faggruppe skal utarbeide: 

• Målsetting og mandat 

• Avklarer bemanning  

• Ressursbruk (frikjøp av interne ressurser og/eller kjøp av ressurser) 

• Milepælplan 
 
som skal godkjennes av Fellesnemnda.  
Det skal føres referat fra møtene i delprosjektene og faggruppene, og som skal være offentlig 
(legges ut på nett). 
Prosjektet består av tre hovedgrupper av delprosjekter:  
 

• Politiske delprosjekt har direkte styringslinje til fellesnemnda. Det kan opprettes 
arbeidsutvalg som utarbeider forslag til løsning på de oppgaver som legges til de politiske 
delprosjektene. Den administrative prosjektledelsen skal støtte opp om de politiske 
delprosjektene og bidra med kartlegging, utredning og saksforberedende arbeid. Leder av 
delprosjektet er den som formelt innstiller til fellesnemnda. Prosjektleder har 
forslagsrett til de politiske delprosjektene 

• Politiske/administrative delprosjekt (har behov for særskilt behov for koordinering) er 
prosjekt som krever omfattende kartlegging, utredning og planarbeid, med stort behov 
for koordinering på tvers av kommunene og med behov for politisk medvirkning og 
styring. Fellesnemnda og rådmann velger sine medlemmer.  Prosjektleder har forslagsrett 
til fellesnemnda 

• Administrative delprosjekt er direkte underlagt rådmann/prosjektleder. Rådmann velger 
medlemmer. Prosjektleder innstiller overfor fellesnemnda.  
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8.4 Prosjektkoordinering og støtte 

Det skal nedsettes et sekretariat (se 8.3) som vil være en viktig støttespiller for prosjektleder og 
delprosjektledere.  
 
Prosjektets oppgaver vil være som følger:  

• Stille tilstrekkelig kartleggings- og utredningskompetanse til rådighet for fellesnemnda og 
delprosjektene  

• Ivareta løpende behov for kommunikasjonsfaglig bistand i programmet i samarbeid med 
delprosjekt «kommunikasjon». En sentral oppgave vil være å spre informasjon om 
nemndas arbeid i tråd med kommunikasjonsplanen  

• Fungere som politisk sekretariat, herunder:  
- Bistå nemnda, arbeidsutvalget og PSU i det saksforberedende arbeidet  
- Bistå delprosjektene i koordinering og rapportering som prosjektorganisasjonen 

trenger  
- Bistå delprosjekt «identitet» i planlegging og gjennomføring av arrangementer  
- Sikre god saksflyt, tidsriktig utsendelse av saker og arkivering i henhold til 

gjeldende regelverk 

• Fungere som prosjektstøtte, herunder: 
- Bidra i alt praktisk rundt prosjektorganisasjonen som metodestøtte, teknisk støtte 

(IKT) og merkantil støtte  
- Tilby kurs og opplæring i prosjektarbeid for delprosjektledere og 

prosjektmedarbeidere  
- Utarbeide og vedlikeholde rutiner for rapportering og oppfølging  

 
Prosjektet ledes av prosjektleder. Prosjektleder er ansvarlig for den daglige oppfølgingen av 
delprosjektene og faggruppene. Prosjektleder er ansvarlig for at administrative delprosjekter 
rapporterer i henhold til fastsatte krav og rutiner, samt å bistå faggruppene med deres 
rapportering. 

8.5 Administrative delprosjekt 

Den administrative delen av prosjektet organiseres i ulike delprosjekter. Det oppnevnes en 
delprosjektleder for hvert delprosjekt. Delprosjektleder «frikjøpes» etter behov fra deler av sin 
stilling for å kunne prioritere prosjektarbeidet.  
 
Delprosjektene er ment å kunne fungere som prosjektgrupper med ansvar for å utrede og komme 
fram til forslag til løsning innenfor sitt mandat. Delprosjektgruppen skal på basis av mandatet 
detaljplanlegge sitt prosjekt. Delprosjektet kan ha faggrupper som konsentrerer seg om et 
begrenset fagfelt.  
 
Delprosjektene er selv ansvarlig for å gjennomføre de utredninger som er nødvendig for å 
oppfylle sitt mandat, men kan støtte seg til prosjektleder og annen utredningskapasitet i 
kommunene ved behov. Delprosjektleder skal holde prosjektleder løpende orientert om status i 
arbeidet og hendelser som kan forrykke fremdriften i prosjektet.  
 
Innenfor flere av delprosjektene kan det være behov for å nedsette faggrupper for å 
utrede/ivareta avgrensede oppgaver. Dette kan gjelde bestemte problemstillinger eller å 
fremskaffe dokumentasjon for en anbefaling. Faggruppene skal samle fagekspertise på tvers av 
kommunene.  
 
Det er gjennom delprosjekt og faggrupper at ledere og medarbeidere i kommunene i størst 
utstrekning vil bli involvert i prosjektarbeidet. Delprosjektene er derfor en særdeles viktig 
arena for medvirkning. 
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8.6 Politiske delprosjekt 

Den politiske delen av prosjektet organiseres i delprosjekt. Det opprettes en delprosjektleder for 
hvert delprosjekt. Hvert delprosjekt dekker oppgaver som det er naturlig å se i sammenheng. 
Egne faggrupper opprettes under delprosjektene.  
 
Delprosjektene får administrativ hjelp til utredninger og koordinering fra prosjektleder. 

8.7 Referansegrupper/høringskontakter 

For å ivareta intensjonsavtalens mål om involvering av innbyggere, brukere og 
samarbeidspartnere, kan prosjektet og delprosjektene knytte til seg 
referansegrupper/høringskontakter. Disse skal ha en rådgivende funksjon i gjennomgangen av 
prosjektet.  
 
Referansegruppe kan være eksisterende bruker- og interesseorganisasjoner, eller opprettes for å 
ivareta innbygger- og brukerinvolvering på et bestemt tjenesteområde. 

8.8 De tillitsvalgtes og vernetjenestens rolle i prosjektorganisasjonen 

De tillitsvalgte skal ha en sentral plass i prosjektorganisasjonen. Behovet for representasjon fra 
organisasjonene i mange fora – delprosjektene, krever at organisasjonene selv finner en 
hensiktsmessig organisering på tvers av kommunene.  
 
Det er avgjørende at tillitsvalgte som sitter i PSU, delprosjekt og faggrupper er tydelige på hvem 
de representerer i ulike fora, eget forbund, egen kommune, eller alle ansatte. I tillegg vil det 
være behov for at de tillitsvalgte samordner sin innsats på tvers av kommuner og forbund.  
 
Vernetjenesten inkluderes i prosjektet ved at HVO i de samarbeidende kommuner gis møte- og 
talerett i PSU, og deltar i de tillitsvalgtes referansegruppe (TV/VO).  
 
Sammensetning av PSU: 

Medlemmer Varamedlemmer 

Hamarøy kommune Hamarøy kommune 

Jan Folke Sandnes (H) Britt Kristoffersen (SP) 

May Valle (V) Fred-Eddy Dahlberg (V) 

Rigmor Lien (A) Terje Øien (A) 

Tysfjord kommune Tysfjord kommune 

Heidi Marie Kalvåg (Felleslista) Stig Kåre Amundsen (Felleslista) 

Pilip Mikkelsen (Felleslista) Jan Ivar Jakobsen (Felleslista) 

Leif Harald Olsen (SP) Øyvind Johansen (SP) 

Andre PSU - Medlemmer/Tillitsvalgte 

 Hilda Egerdahl – fagforbundet Hamarøy 

 Ingrid Engen – Utdanningsforbundet Hamarøy 

 May-Sissel Thomassen – fagforbundet Tysfjord 

 Beate S. Knutsen-Pedersen – Utdanningsforbundet Tysfjord 
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9. POLITISKE PROSESSER 
 
Pr. d.d. organiseres følgende politiske delprosjekt: 
Delprosjekt 1: Politisk organisering av nye Hamarøy kommune. 

I dette ligger organisasjonsplan med tilhørende reglement for valg, 
sammensetning, og saksbehandling, utarbeidelse av reglement, utredning av 
nærdemokrati og harmonisering av avgifter, gebyrer og betalingsregulativ. 

Delprosjekt 2: Identitet, symboler og felles kultur. 
I dette ligger utarbeidelse av felles design, foreslå 
kommunevåpen(idekonkurranse) ordførerkjede, flagg/vimpler, pins og foreslå 
aktiviteter og arenaer for bygging av felles kultur.  

Delprosjekt 3: Forberedelse til kommunevalget 2019. 
Valget i 2019 blir spesielt og historisk for Hamarøy kommune. Partiene må 
gjøre forberedelser på tvers av de gamle kommunegrensene i forhold til 
nominasjonsprosessene. 

Delprosjekt 4: Lokaldemokrati, herunder – Prosjekt «Fornying og utvikling av 
lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing» - KMD. Vi har 
fått tilskudd fra KMD på kr. 100 000, til å gjennomføre 
innbyggerundersøkelser og politikerundersøkelse. 

Delprosjekt 5: Samisk språk, kultur og samfunnsliv (samisk språkområdeordning) 
Delprosjekt 6: Koordinering og forhandlinger med Fellesnemnda Narvik, Ballangen og 

Tysfjord Nord - herunder forhandlinger iht Inndelingslova 

9.1 Politisk organisering av nye Hamarøy kommune 

Mandat 
Delprosjektet skal utarbeide forslag til politisk struktur. Som følge av dette skal det utarbeides 
nytt reglement for den politiske myndigheten. 
 
Oppgaver: 

• Foreta en risikokartlegging av eget delprosjekt 

• Politisk organisering i tråd med intensjonsavtalens formannskapsmodell og vurdere behov 

for underutvalg 

• Utarbeide forslag til reglement for politisk arbeid og saksbehandling i folkevalgte organ 

• Utarbeide forslag til delegasjonsreglement 

• Utarbeide forslag til reglement for tapt arbeidsinntekt og møtegodtgjørelse 

• Utrede harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetalinger 

• Diverse 

Framdrift 
Delprosjektets hovedoppgaver er å utrede og produsere forslag. Forslag til 
fremdriftsplan/milepæler må utarbeides.  
Det politiske reglementet må være klart slik at det er kjent i forbindelse med nominasjoner og 
forberedelser til valget i 2019.  
Regulativ for avgifter, gebyrer og brukerbetaling må være klart til budsjettprosessen for 2020.  
Delprosjektet må komme i gang snarest mulig, og må avslutte sitt arbeid innen utgangen av 
2018. 
 

 2017 2018 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Politisk organisering             

Politisk arbeidsreglement             

Utarbeidelse delegasjonsreglement             

Utarbeide reglement for godgjøring             
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Datofestede milepæler: 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet. 
 
Deltakere i delprosjektet: 

- Politiker Hamarøy kommune 

- Politiker Tysfjord kommune 

- Ansatt Hamarøy kommune 

- Ansatt Tysfjord kommune 

Prosjektet bistår delprosjektet. 
 
Deltakelse i faggruppe(r):  
Vurderes nærmere.  

9.2 Identitet, symboler og felles kultur 

Mandat 
Delprosjektet er svært viktig for innbyggere, ansatte og omverden rundt. Utarbeidelse av symbol 
og handling er med på å skape samhold og identitet. Ulike kulturelle handlinger bør jevnlig 
markeres i perioden frem til 2020.  
 
Oppgaver: 

• Foreta en risikokartlegging av eget delprosjekt 

• Utarbeide forslag til kommunevåpen 

• Utarbeide forslag til ordførerkjede og andre symboler 

• Utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer 

• Foreslå nye veinavn og nye offisielle navn på bygg/anlegg  

• Diverse 

 
Framdrift 
Delprosjektet må avsluttes innen sommer 2019. Datofestede milepæler utarbeides av 
delprosjektleder. Jf. vedtak i Fellesnemnda skal det ført utarbeides idekonkurranse nytt 
kommunevåpen. Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med 
administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst 
en representant fra delprosjektet.  
 

 2017 2018 2019 

Kommunevåpen             

Ordførerkjede og andre symboler             

Utarbeide forslag til aktiviteter og 
arenaer 

            

Foreslå nye veinavn og nye offisielles 
navn på bygg/anlegg 

            

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet. 
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Deltakere i delprosjektet: 
- Politiker Hamarøy kommune 

- Politiker Tysfjord kommune 

- Ansatt Hamarøy kommune 

- Ansatt Tysfjord kommune 

Prosjektet ved Kommunikasjonsrådgiver/prosjektmedarbeider bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r):  
Vurderes nærmere. 

9.3 Forberedelse til kommunevalget 2019 

Mandat 
Delprosjektet – valgstyret, skal forberede valget for 2019. 
 
Oppgaver 
Forberede og gjennomføre kommunevalget i 2019 i samarbeid med administrasjon (politisk 
sekretariat). Valgstyret vil ha behov for informasjon fra Tysfjord Vestsiden om for eksempel 
bruken av samisk språk ved valget, og tidligere praksis i Tysfjord kommune osv.  

- Opplæring valgmedarbeidere – juni  
- Utarbeid prosjektdokument for gjennomgang av valg 2019 
- Det utarbeides budsjett for valget 2019 
- Oppnevning av erfarent valgpersonell/IKT-personell til valg gjennomføringen 

 
Framdrift 
Delprosjektet må starte opp sommer 2018, og vedvare til kommunevalget i 2019 er avsluttet. 
Gjennomføring av valget er en avgrenset oppgave som har annen karakter enn oppgavene lagt til 
øvrige delprosjekt.  
 
 

 2017 2018 2019 

Forberede kommunevalget 2019       X X     

Gjennomføre kommunevalget 2019       X X     

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
 
 
Deltakere i delprosjektet blir valgstyre: 

- Politiker Hamarøy kommune 

- Politiker Tysfjord kommune 

- Ansatt Hamarøy kommune; Valgansvarlig 

- Ansatt Tysfjord kommune; Valgansvarlig 

Prosjektet ved kommunikasjonsrådgiver/prosjektmedarbeider bistår delprosjektet.  
 

Deltakelse i faggruppe(r):  
Vurderes nærmere. 
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9.4 Lokaldemokrati, herunder – Prosjekt «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet 
i kommuner med vedtak om sammenslåing» - KMD 

 
Mandat 
Delprosjektet skal vurdere fornying og utvikling av lokaldemokratiet. Fellesnemda har i vedtak 
18. januar 2018 besluttet å gjennomføre politisk delprosjekt «Fornying og utvikling av 
lokaldemokratiet, som en temadel av fellesnemdas Styringsdokument.   
Har mottatt kr. 100.000 i tilskudd fra KDM for gjennomføring av politikerundersøkelse og 
innbyggerundersøkelser.  
 
Oppgaver: 

- Hvilket lokaldemokrati ønsker nye Hamarøy kommune 

- Hvordan organisere og utforme den politiske styringen i den nye kommunen slik at 

folkevalgte blir satt best mulig i stand til å ivareta mandatet velgerne har gitt dem 

- Hvordan organisere et best mulig samspill mellom kommunen og innbyggerne i utforming 

og iverksetting av politiske tiltak 

- Vurder behovet for nær-demokratiordninger og strukturer og eventuelt å gjennomføre en 

lokaldemokratiundersøkelse som grunnlag for prosjektets arbeid 

- Vurder om det er spesielle områder man ønsker å prioritere i den nye kommunen og om 

det er behov for å etablere egne utvalg/komiteer på disse områdene 

- Identifiser delegering- og politiske reglementer for den nye kommunen 

- Gi innspill om en felles politisk kultur og definer hva som skal kjennetegne samspillet 

mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte i den nye kommunen 
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Framdrift 
Delprosjektet starter etter godkjenning i Fellesnemda sitt møte den 20. februar 2018. 
Delprosjektet forventes å avslutte sitt arbeid i oktober 2018(fremdriftsplan datert 23.mars 
2018).  
 

 2017 2018 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Hvilket lokaldemokrati 
ønsker nye Hamarøy 
kommune 

            

Hvordan organisere og 
utforme den politiske 
styringen i den nye 
kommunen slik at 
folkevalgte blir satt best 
mulig i stand til å ivareta 
mandatet velgerne har gitt 
dem 

            

Hvordan organisere et best 
mulig samspill mellom 
kommunen og innbyggerne 
i utforming og iverksetting 
av politiske tiltak 

            

Vurder behovet for nær-
demokratiordninger og 
strukturer og eventuelt å 
gjennomføre en 
lokaldemokratiundersøkelse 
som grunnlag for 
prosjektets arbeid 

            

Vurder om det er spesielle 
områder man ønsker å 
prioritere i den nye 
kommunen og om det er 
behov for å etablere egne 
utvalg/komiteer på disse 
områdene 

            

Identifiser delegering- og 
politiske reglementer for 
den nye kommunen 

            

Gi innspill om en felles 
politisk kultur og definer 
hva som skal kjennetegne 
samspillet mellom politikk, 
administrasjon og 
tillitsvalgte i den nye 
kommunen 

            

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
  



Styringsdokument versjon 2 

 

 

 
 

Styringsdokument versjon 2 

 

26 

Deltakere i delprosjektet: 
- Politiker Hamarøy kommune; Fred-Eddy Dahlberg, delgruppeleder 

- Politiker Tysfjord kommune; Johanne Ellingsen 

- Politiker Hamarøy kommune; Svein Skarvik 

Prosjektet ved bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 
Vurderes nærmere.  

9.5 Samisk språk, kultur og samfunnsliv (samisk språkområdeordning) 

Mandat 
Fellesnemda har i møte den 18. januar 2018, sak 2/18 Styringsdokument, vedtatt å igangsette 
delprosjekt samisk språk, kultur og samfunnsliv.  
NOU 2016:18 Hjertespråket foreslår endringer at endringer i kommunegrensene må ta hensyn til 
bevaring og vitalisering av samiske språk og være en del av den helhetlige vurderingen ved 
kommunesammenslåinger.  
Utvalget ser at kommunesammenslåing kan virke positivt på både bevaring og vitalisering av de 
samiske språkene ved at det samler ressurser og språkbrukere, og bidrar til større fagmiljøer. 
Dette gjelder særlig i sør- og lulesamisk språkområde der samiskspråklige er i klart mindretall.  
 
Oppgaver: 

- Strategisk analyse (verkstedsamling) 

- Ressurskartlegging 

- Avklaringer med sametinget/departementet – møter administrativt/politisk 

- Sak Fellesnemnda og kommunestyret – avklaring kommunekategori 

- Prosjektutforming 

- Høring 

- Sluttrapport 

 
Framdrift 
Delprosjektet igangsettes etter behandling i Fellesnemnda sitt møte i mars 2018. Sluttrapport 
behandles i desember 2018.  

 

 2017 2018 2019 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Behandling i Fellesnemnda  X        

Strategisk analyse   X       

Ressurskartlegging  X X       

Avklaringer sametinget og 
departementet 

  X       

Behandling Fellesnemnda og 
kommunestyret 

  X       

Prosjektutforming   X X X     

Høring     X     

Sluttrapport     X     

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
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Deltakere i delprosjektet: 
- Politikere Fellesnemnda Hamarøy kommune og Tysfjord Vest 

- Politiker Tysfjord kommune/nestleder fellesnemnda: Filip Mikkelsen, delgruppeleder 

 
Prosjektet ved bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 

- Faggruppe på 4-6 personer 

- Spesielt behov i forbindelse med utforming av innhold med henhold til profilskole og 

språkressurssenter 

- Faggruppen/referansegruppen består av representanter fra Drag skole, Arran, Nord 

Universitet, avd. drag, KHVS 

- Prosjektet søker deltakelse i Sametingets referansegruppe for språkområdeordning. 

Første møte i Tromsø i slutten av mai mnd. 2018 

9.6 Koordinering og forhandlinger med Fellesnemnd Narvik, Ballangen og Tysfjord 
Nord -herunder forhandlinger iht Inndelingslova 

 
Mandat 
Delprosjektet skal følge bestemmelsene i Lov om fastsetting og endringer av kommune- og 
fylkesgrenser(inndelingslova).   
 
Oppgaver 
Med bakgrunn i inndelingslova skal det med bakgrunn i kapittel 5 gjennomføres et økonomisk 
oppgjør ved grensejustering og deling av kommuner og fylke. Det henvises til § 18 til § 24.  
 
Framdrift 
Gjennomføring skjer så snart det praktisk lar seg gjennomføre. 
  

 2017 2018 2019 

          

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner et eget 
forhandlingsutvalg som skal gjennomføre forhandlingene. Juridisk kompetanse bør bistå 
forhandlingsutvalget.  
 
Deltakere i delprosjektet 
Det etableres et forhandlingsutvalg bestående av følgende personer: 

- Politiker Hamarøy kommune 

- Politiker Tysfjord kommune  

- Rådmann 

- Intern prosjektleder 

Forhandlingsutvalget skal forberede og gjennomføre forhandlinger med Nye Narvik kommune, 
jfr. Inndelingslova. 
Prosjektet ved prosjektleder og intern prosjektleder bistår delprosjektet. Det bør søkes juridisk 
bistand fra ekstern konsulent. 
 
Deltakelse i faggruppe(r): 
Vurderes nærmere.  
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10. POLITISKE/ADMINISTRATIVE PROSESSER 
 
Pr. d.d. organiseres følgende politiske/administrative delprosjekt; 
 
Delprosjekt 1: Overordnet administrativ organisering med administrative fellesfunksjoner og 

tjenestestruktur. Hovedstruktur 
Delprosjekt 2: Strategisk plan (utvikle planstrategi og samfunnsdel, med tilhørende 

delplaner for Helse og omsorg, Oppvekst og Næring) 
Delprosjekt 3: Økonomisk politikk og økonomireglement 
Delprosjekt 4: Kommunikasjon 
Delprosjekt 5: Arbeidsgiverpolitikk – med bl.a. omstillingsavtale 
Delprosjekt 6: Interkommunalt samarbeid (herunder eierskap i kommunale og 

interkommunale selskap, helt eller delvis eid av kommunene), inklusiv 
kirkelig fellesnemnd og ASVO/Vekstbedrift 

Delprosjekt 7: Næringsarbeid og næringsutvikling 
Delprosjekt 8: Blålysprosjekt og nytt sykehjem 
Delprosjekt 9: Økonomisk politikk og handlingsregler. Kommunesammenslåing – Hamarøy og 

Tysfjord Vest 

10.1 Overordnet administrativ organisering med administrative fellesfunksjoner og 
tjeneste struktur. Hovedstruktur. 

 
Mandat 
Delprosjektet skal komme fram til en hensiktsmessig og effektiv organisering av tjenestene, der 
tema som kvalitet, kompetanse, kapasitet, sårbarhet, tilgjengelighet og lokalisering vurderes.  
Det er et mål at tjenestene skal være organisert så nært innbyggerne som mulig.  
Det skal legges stor vekt på innovasjon og digitalisering(velferdsteknologi) for å oppnå 
forenkling, fornying og effektivisering. Døgnåpen forvaltning med digitale 
selvbetjeningsløsninger bør også realiseres der det er mulig.  
 
Oppgaver: 

- Risikokartlegge eget delprosjekt 

- Kartlegge eksisterende administrasjonsstruktur 

- Utrede framtidig administrasjonsstruktur og komme med en anbefaling, herunder: 

• Organisering for å nå målene med sammenslåingen 

• Organisering for å oppnå effektivitet og gevinstrealisering 

• Gi innspill til delprosjekt 11.1: digitalisering, IKT, arkiv, fagsystem og matrikkel i 
forhold til organisasjonsstrukturen 

• Kartlegge dagens plassering og bruk av bygningsmasse 

• Utrede behov for endring i bygningsstruktur og lokalisering av tjenester 

• Anbefale lokalisering av tjenestetilbud 
 

Framdrift 
Prosjektleder forutsetter at politisk organisering er på plass før dette delprosjektet iverksettes.  

 2017 2018 2019 

    1 2 3 4 1 2 3 4 

Kartlegge organisasjonsstruktur             

Utrede ny organisasjonsstruktur             

Kartlegge lokaler             

Utrede endringsbehov i lokalene             

Anbefale lokalisering             

Gjennomføre bygningsmessige tiltak             

Gjennomføre overføring av ansatte             
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Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 

- Rådmann nye Hamarøy kommune (leder) 

- Politiker Hamarøy kommune 

- Politiker Tysfjord kommune 

- Ansatt Tysfjord kommune 

- Ansatt Hamarøy kommune 

- Tillitsvalgt Hamarøy kommune 

- Tillitsvalgt Tysfjord kommune 

 
Prosjektet ved prosjektleder bistår delprosjektet. Intern prosjektleder er prosessleder.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 
Vurderes nærmere. 

10.2 Strategisk plan (utvikle planstrategi og samfunnsdel, med tilhørende delplaner 
innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Næring) 

 
Mandat 
Fellesnemda ønsker en strategisk prosess. Hovedmålet med den strategiske prosessen er å 
frambringe et plan- og beslutningsgrunnlag som politikerne i Hamarøy og Tysfjord kan benytte i 
arbeidet med å bestemme tjenestestruktur og økonomiske rammer for de framtidige 
virksomhetene til «nye Hamarøy kommune». 
Selv om prosessen skal ta opp i seg utfordringer i samfunn og næringsliv er det evaluering av 
driften som har fokus i denne fasen. I arbeidet med å etablere den nye kommunen er det 
nødvendig med en prosess som involverer de sentrale beslutningstakerne. Den strategiske 
prosessen skal bidra positivt til og: 
 

• Etablere ny kommune 

• Bygge nye tjenester i nye Hamarøy.  

• Bygge tjenestestrukturstruktur 

• Bygge faglig sterke tjenester – faglig i nasjonal front 

• Komme i gang med samfunnsoppgaver 

• Lage et grunnlag for kommunal planstrategi til kommunestyret i «nye Hamarøy» 

 
Ideelt burde kommunen gått i gang med en planstrategi og en kommuneplan. Tiden fram mot 
1.1.2020 er for knapp til å gjennomføre en prosess etter plan og bygningslovens krav. En 
kommunal planstrategi og en kommuneplanprosess blir en av oppgavene det nye kommunestyret 
må i gang med raskt. 
For å håndtere de kortsiktige behovene må kommunene lage en strategisk plan med fokus på 
driften. Samtidig kan den strategiske prosessen gi et godt grunnlag til «nye Hamarøys» 
kommunale planstrategi. En kommunal planstrategi skal ta hensyn til følgende: 
 

• redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø, 

• drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling), 

både for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder) 

• vurdering av sektorenes planbehov, og vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet 

for revisjon av kommuneplanens Samfunnsdel og arealdel. 
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Kommunal planstrategi skal ta hensyn til nasjonale planføringer og regional planstrategi. Den 
strategiske prosessen vil kunne gi materiale til alle kulepunktene (kanskje med unntak av miljø).  
Når nytt kommunestyre er i funksjon kan nasjonale og regionale føringer tas inn sammen med 
resultatene fra den strategiske prosessen. Kommunen vil da tidlig kunne behandle en 
planstrategi for 2020 - 2024.  
 
Oppgaver: 
En strategisk prosess består av tre faser: 
 

1. Strategisk analyse, ståstedsvurderinger 

2. Visjoner, mål, strategier 

3. Tiltak 

 
Det finnes mye tilgjengelig statistikk som beskriver kommunene. Samtidig er det behov for å få 
innspill fra befolkningen og andre sentrale aktører før de strategiske samlingene starter. 
Statistikken må suppleres med ønsker, behov og krav som befolkningen og sentrale 
brukergrupper har til kommunen, men som ikke kan «leses» ut av statistikken.  
Det arrangeres to folkemøter i forkant av prosessen og to folkemøter i etterkant.  
Samtidig arrangeres det møter med lag og foreninger, eldre, næringsliv og ungdomsskoleelever 
for å få innspill på hvordan den «nye» kommunen bør prioritere. 
Det lages fakta ark for hvert delområde. Fakta arkene inneholder de mest sentrale 
nøkkeltallene, sentrale faglige utviklingstrekk, innspill fra folkemøtene og brukergruppene.  
På verkstedene evaluerer deltagerne de ulike virksomhetsområdene. Hvilke utfordringer står 
kommunen overfor i dag og hvilke utfordringer ser gruppen kommer i framtiden. Selv om det i 
denne prosessen vil være et driftsfokus vil sentrale samfunnsoppgaver bli berørt.  
Fakta arkene har noen spørsmål gruppene må svare på. Det er for å sikre at prosessen holder seg 
på et strategisk nivå og ikke blir for detaljert og for å sikre at alle virksomhetene behandles likt. 
Når fakta arkene er gjennomgått, konkluderer forsamlingen med hvilke utfordringer den nye 
kommunen står overfor, og hvilke planer som må utarbeides nå, og hvilke planer som det nye 
kommunestyre bør utarbeide.  
Konklusjonene på planbehovet på kort sikt vil gi visjon, mål og strategiprosessene retning og 
fokus. Planene som følger i bakkant har karakter av å være handlingsprogram for de ulike 
delområdene. 
For å sikre at det samiske perspektivet blir løftet inn i evalueringen av de ulike områdene må 
fakta arkene inneholde spørsmål som evaluerer det framlagte materialet i forhold til sentrale 
samiske forhold. 
 
Verksted som metode 
Verksted er en direkte oversettelse av det engelske ordet «workshop». Betegnes som et lite 
seminar. Dette betyr at deltagerne gjennom sin aktivitet utgjør seminarets eller møtets innhold. 
 

• En arena for kommunikativ samhandling 

• Interaktiv samhandling mellom inviterte deltagere 

• Får sitt faglige innhold skapt av deltagerne gjennom en organisert prosess, der 

hovedtrekkene er planlagt og styrt – men kan og bør tilpasses den dynamiske utviklingen 

av saken 

 
Verkstedsformen åpner for en kreativ og åpent utprøvende situasjon som tilfører prosessen  
dynamikk og nye perspektiv. Denne formen er vanskelig å få til i lineære utredningsprosesser 
eller i byråkratiske behandlingsprosesser. Verkstedsformen åpner for å ta i bruk så vel intuisjon 
som kunnskap.  
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Verkstedene 
Det legges opp til 3 strategiske verksteder som skal få fram den overordnede strategiske planen 
og to oppfølgingsverksteder som skal gi de strategiske føringene på helse og omsorgssektoren og 
oppvekst og undervisning. 
 
Tilbakemelding fra folkemøtene og møtene med næringslivet, frivillige organisasjoner og 
ungdommene tas inn i fakta arkene der det er naturlig. 

Samling 1: Strategisk analyse/Ståstedsvurdering – Samisk perspektiv, demografisk 
utvikling, behov og kostnadsdrivere, kultur og næring 

Dag1:  

09.00 – 11.00  Åpning, presentasjon, gjennomgang av prosessen, kjøreregler, krav fra 
folkemøtene 

11.00 – 12.00  Samisk perspektiv, hva er det og hvordan skal det ivaretas? 

12.00 – 12.45 Lunsj 

12.45 – 14.00 Samisk perspektiv, hva er det og hvordan skal det ivaretas? 

14.00 – 16.30 Demografiske og økonomiske rammebetingelser 

 
Dag 2: 

09.00 – 09.30 Åpning, gjennomgang av dagens program 

09.30 – 12.00 Behov, hva påvirker kommunes behov for tjenester 
Fakta ark /IGP (befolkningsutvikling, utvikling i demografiske kostnader, 
andre kostnadsdrivende faktorer, tilbakemelding fra folkemøtene) 

12.00 – 12.45 Lunsj 

12.45 – 16.00 Kultur og næring 
Fakta ark/IGP (kultur, næring tilbakemelding fra fokusgruppeintervjuene) 

16.00 – 16.30 Oppsummering, evaluering, avslutning 

 

Samling 2: Strategisk analyse/Ståstedsvurdering, tekniske tjenester, oppvekst og 
undervisning, helse, omsorg, rus, psykiatri og miljøtjenesten 

Dag 1: 

09.00 – 09.30  Åpning, gjennomgang program 

09.30 – 12.00 Tekniske tjenester 

12.00 – 12.45  Lunsj 

12.45 – 16.15 Oppvekst og undervisning 

16.15 – 16.30 Avslutning 

 
Dag 2 

09.00 – 09.30  Åpning 

09.30 – 12.00 Kommunehelse, pleie og omsorg, rus og psykiatri 

12.00 – 12.45  Lunsj 

12.45 – 15.30 Kommunehelse, pleie og omsorg, rus og psykiatri, forts 

15.30 – 16.00 Hvilke planer skal utarbeides fram mot 1.1.2020, i neste 
kommunestyreperiode 

16.00 – 16.30 Evaluering og avslutning 
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Samling 3 Visjoner, mål, strategier og mandat og delplaner 

Dag 1: 

09.00 – 09.30 Åpning 

09.30 – 11.00 Konklusjonene fra den strategiske analysen og ståstedsvurderingen 

11.00 – 12.00 Visjoner, mål, strategier 

12.00 – 12.45 Lunsj 

12.45 – 16.00 Visjoner, mål, strategier 

16.00 – 16.20  Evaluering avslutning 

 
Dag 2: 

09.00 – 09.30  Åpning 

09.30 – 12.00  Visjoner, mål. strategier, planer, mandat 

12.00 – 12.45  Lunsj 

12.45 – 16.00 Visjoner, mål. strategier, planer, mandat, forts. 

16.00 – 16.30 Evaluering, avslutning 

 
Det legges opp til to oppfølgende dugnader, en for helse- og omsorg og en for 
oppvekst/undervisning. Opplegger for disse samlingene defineres i mandatene fra den 
strategiske samlingen (verksted 3). Her defineres temaene som tas opp, hvem som skal være 
deltagere og hvordan prosessen kjøres. 
 
Kjøreplanen er tilpasset møteplanen til Kommunestyrene og formannskapene i Tysfjord og 
Hamarøy, Partssammensatt utvalg Hamarøy, Råd for eldre og funksjonshemmede Hamarøy og 
Tysfjord Vest, fellesnemndene (nord og vest), arbeidsutvalget Hamarøy, Fylkestinget, 
Regionrådet og Robeknettverket. 
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Framdrift 
Delprosjektet starter i mars og avsluttes i juni.  

 2017 2018 2019 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

5. – 8. mars informasjonsmøter ansatte  X        

19. mars kl. 09 - 11 Møte 
ungdomsskoleelever Oppeid/Storjord 
Hamsun senteret 

 X        

20. mars kl. 09 – 11 Møte 
ungdomsskoleelever Drag/Innhavet, 
Ungdomsskolen på Drag 

 X        

16. april kl. 11 – 13, 
Fokusgruppeintervju Eldrerådet, 
Innhavet Hotell 

  X       

22. mars kl. 14.00 – 14.30 Møte Arran, 
Hamsun senteret, Knut Hamsuns 
videregående skole 
22. mars kl. 17.30 – 19.30, 
Fokusgruppeintervju 
Næringslivsrepresentanter, 
møtelokalene Nord-Salten kraft, Ulvsvåg 

 X        

19. mars kl. 19.00 – 20.00 Folkemøte 
Drag, Samfunnshuset 
20. mars kl. 19.00 – 20.00 Folkemøte 
Oppeid, Hamsun senteret 

 X        

4. – 5. april Verksted og arbeidsdugnad 
1 Strategisk analyse/ståstedsvurdering, 
Tysfjord turistsenter, Storjord 
18. – 19. april Verksted og 
arbeidsdugnad 2 Strategisk 
analyse/ståstedsvurdering, Hamarøy 
hotell, Innhavet 

  X       

2 – 3. mai Verksted og arbeidsdugnad 3 
Mål og strategiprosess, Tysfjord 
turistsenter, Storjord 
22. – 23. mai Verksted og arbeidsdugnad 
4 Helse og omsorgsplan 
29 – 30. mai Verksted og arbeidsdugnad 
5 Oppvekstplan 

  X       

4. juni høring Eldrerådet 
7. juni høring/tilbakemelding 
Næringslivet 
4. – 8. juni informasjon til de ansatte 

  X       

14, juni Folkemøte Storjord 
15. juni Folkemøte Innhavet 

  X       

 
  



Styringsdokument versjon 2 

 

 

 
 

Styringsdokument versjon 2 

 

34 

Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 

Kommunestyret i Hamarøy 17(leder) 

Kommunestyrerepresentantene for Tysfjords vestside 9(nestleder) 

Ordfører Tysfjord 1 

Ledergruppe Tysfjord 7 

Ledergruppe Hamarøy 7 

Prosjektadministrasjon 3 

Totalt antall deltagere 50 

 
Fellesnemnda deltar som en del av politikergruppen. I tillegg inviteres prosjektleder for nye 
Narvik kommune og prosjektleder for kirkelig fellesnemnd. 
 
Intern prosjektleder er prosessleder.  
Prosjektet ved prosjektleder og intern ressurs bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 

- Helse og omsorg 

- Oppvekst 

- Næring 

- Andre 

10.3 Økonomisk politikk og økonomireglement 

Delprosjektet skal svare på intensjonsavtalens mål om bærekraftig økonomi og evne til å 
gjennomføre drift og ivareta nye tjenester og investeringer. Det skal i delprosjektet utarbeides 
mål til god økonomistyring, etablering av handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett 
og finansforvaltning.  
 
Mandat 
Delprosjektet skal utarbeide forslag til årlig budsjett for sammenslåingsprosessen. Budsjettet 
vedtas av fellesnemnda. Delprosjektet skal utarbeide forslag til budsjett for første driftsår for 
Nye Hamarøy kommune 2020. Budsjettet vedtas av det nye kommunestyret straks dette har 
konstituert seg.  
 
Oppgaver: 

- Risikokartlegge eget delprosjekt 

- Utarbeide årlig budsjett for prosjektet 

- Utarbeide forslag til handlingsregler 

- Utarbeide forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetaling 

- Utarbeide forslag til budsjett for 2020 
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Framdrift 
Delprosjektet må starte opp snarest mulig, jf. kjøreplan for budsjettprosessen.  
 

 2017 2018 2019 

    1 2 3 4 1 2 3 4 

Utarbeide årlig budsjett for prosjektet        X     

Utarbeide forslag til handlingsregler             

Utarbeide forslag til harmonisering             

Utarbeide forslag til budsjett 2020             

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger(jf. 
Oppgaver). I faggruppen skal det være minst en representant fra  
 
Deltakere i delprosjektet: 

- Politiker Hamarøy kommune 

- Politiker Tysfjord kommune 

- Økonomisjef Ann Aashild Hansen (leder) 

- Ansatt Hamarøy kommune 

- Ansatt Tysfjord kommune 

- Tillitsvalgt Hamarøy kommune 

- Tillitsvalgt Tysfjord kommune 

Prosjektet ved intern prosjektleder bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r) 
Vurderes nærmere.  

10.4 Kommunikasjon 

Kommunikasjon handler om informasjon, kommunikasjon og samhandling som ivaretar ansatte, 
innbyggere og øvrige omgivelser i hele prosjektets levetid.  
 
Etter at visjonen er utarbeidet må det utarbeides visuell identitet i form av designhåndbok med 
regler for hvordan nye Hamarøy kommune og alle dens enheter skal synliggjøres på alle flater, 
dvs brev, presentasjoner, på nett, skilt osv. Målet med visuell identitet er at den nye kommunen 
fremstår tydelig og gjenkjennelig, ved bruk av farger, symboler og fonter osv. Dette arbeidet 
gjennomføres i samarbeid med eksternt kommunikasjons-reklamebyrå.   
 
Mandat 
Delprosjektet skal planlegge å gjennomføre kommunikasjonsoppgaver i prosessen for å sikre god 
informasjonsflyt til alle. Ulike informasjonskanaler skal benyttes. Evaluering foretas underveis.  
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Oppgaver: 
- Risikokartlegge eget prosjekt 

- Utarbeide kommunikasjonsplan 

- Planlegge konkrete kommunikasjonsaktiviteter for ansatte, innbyggere, frivillighet, 

næringsliv, media og andre i henhold til kommunikasjonsplanen 

- Etablere samhandlingsplattform 

- Etablere nettsider for Nye Hamarøy 

- Lage kommunikasjonsstrategi for Nye Hamarøy 

- Kontinuerlig arbeid med informasjon og kommunikasjon 

- Felles informasjonssamarbeid med kirkelig fellesnemnd 

- Utarbeidelse av designhåndbok 

- Diverse 

Framdrift 

Delprosjektet må komme i gang snarest mulig. Prioriterer arbeidet med en kommunikasjonsplan 
og en kommunikasjonsstrategi. 
 

 2017 2018 2019 

    1 2 3 4 1 2 3 4 

Utarbeide kommunikasjonsplan             

Planlegge informasjonsaktiviteter             

Etablere samhandlingsplattform             

Etablere nettsider for Nye Hamarøy             

Utarbeide kommunikasjonsstrategi             

Kontinuerlig kommunikasjonsarbeid     X X X X X X X X 

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 

- Politiker Hamarøy kommune 

- Politiker Tysfjord kommune 

- Ansatt Hamarøy kommune 

- Ansatt Tysfjord kommune 

Prosjektet ved kommunikasjonsrådgiver/prosjektmedarbeider bistår delprosjektet. Egen 
redaksjonskomite ivaretar dette fram til rådgiver tiltrer (ca.1.8.2018) 
 
Deltakelse i faggruppe(r) 
Vurderes nærmere.  

10.5 Arbeidsgiverpolitikk  

En felles arbeidsgiverplattform vil være et viktig grunnlag for omstillingsprosessen som kommer. 
Det å få arbeidsgiverpolitikken på plass tidlig, vil kunne skape forutsigbarhet for ledere og 
medarbeidere som blir berørt.  
Arbeidet med å finne gode løsninger for harmonisering av arbeids- og lønnsvilkår kan forventes å 
virke inn på de ansattes opplevelse av prosessen.  
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Mandat 
Delprosjektet skal utarbeide et omstillingsdokument som gir felles retningslinjer for håndtering 
av ledige stillinger. Omstillingsdokumentet skal videre gi retningslinjer for hvordan 
organisatoriske endringer skal gjennomføre, og innplassering av ledere og medarbeidere skal 
foregå. Det skal tas hensyn til forutsigbarhet og god prosess.  
Delprosjektet skal utarbeide forslag til god og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk som skal 
fungere som et felles verdifundament.  
Elementer som skal inngå arbeidsgiverpolitikken er bl.a. kommunens verdigrunnlag, etiske 
retningslinjer, arbeidsreglement, seniorpolitikk/livsløp-politikk, retningslinjer for 
oppmerksomhet, rekrutteringstiltak, tilstedeværelse mv.  
 
Kommune Norge og nye Hamarøy har utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde 
nøkkelpersonell. Det faktum at disse utfordringene vil bli betydelig større i årene fremover gjør 
at prosjektleder mener at dette må vi vurdere nærmere. 
 
Delprosjektet skal videre se på harmonisering av lønnsvilkår, særavtaler, funksjonstillegg og 
eventuell andre goder. 
Oppgaver: 

- Risikokartlegge eget delprosjekt 

- Utarbeide et omstillingsdokument for håndtering av overtallighet 

- Utarbeide arbeidsgiverpolitikk 

- Kartlegge hvilke lønnsvilkår som gjelder (inkludert særavtaler) og avklare behov for 

harmonisering. Kartlegge kompetanse og kompetansebehov i kommunene og Nye 

Hamarøy under ett, samt komme med anbefaling av prosess for innfasing av ansatte. 

- Beskrive status og hvilke tiltak som må iverksettes for å løse fremtidige utfordringer knyttet 

til det å beholde og rekruttere nøkkelpersonell  

 
Framdrift 
Delprosjektet henger sammen med organisering som utredes i Delprosjekt 1: Overordnet 
administrativ organisering med administrative fellesfunksjoner og tjenestestruktur.  
Hovedstruktur.  

 2017 2018 2019 

    1 2 3 4 1 2 3 4 

Utarbeide omstillingsdokument     X X       

Utarbeide arbeidsgiverpolitikk             

Kartlegge lønnsvilkår og særavtaler             

Kartlegge kompetanse og 
kompetansebehov 

            

Anbefale innfasing ansatte             

Beholde og rekruttere nøkkelpersonell             

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
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Deltakere i delprosjektet: 
- Politiker Hamarøy/Tysfjord kommune 

- Ansatt/kommunalsjef Hamarøy/Tysfjord kommune(leder) 

- Personal/HR Hamarøy kommune 

- Personal/HR Tysfjord kommune 

- Tillitsvalgt Hamarøy kommune 

- Tillitsvalgt Tysfjord kommune 

- HVO Hamarøy kommune 

- HVO Tysfjord kommune 

Prosjektet ved prosjektmedarbeider HR bistår og koordinerer delprosjektet. Intern prosjektleder 
bistår som prosessleder etter behov.  

 
Deltakelse i faggruppe(r): 

- Omstillingsdokument 

- Arbeidsgiverpolitikk reglement 

- Lønnsvilkår m. m 

- Andre 

- Arbeidsmiljøutfordringer; HVO 

- Beholde og rekruttere nøkkelpersonell 

10.6 Interkommunal samarbeid - herunder eierskap i kommunale og interkommunale 
selskap, helt eller delvis eid av kommunene, inklusiv kirkelig fellesnemnd og 
ASVO/Vekstbedrift 

Kommunene er i dag avhengige av ulike former for interkommunalt samarbeid på flere områder 
for å lese oppgaver. Det er samarbeid knyttet til ulike fagnettverk. Det er behov for å 
gjennomgå disse ordningene, og vurdere hvilke som bør videreføres og hvilke som bør avsluttes.  
Dette må sees i sammenheng med hvordan kommunen skal ivareta eierskap og hvilken rolle 
kommunen skal ha som eier/medeier i ulike selskaper.  
 
Mandat 
Delprosjektet skal utarbeide oversikt over dagens eierskap og interkommunale ordninger for å 
løse kommunens oppgaver som tjenesteleverandør, og hvilke nettverk kommunen bør delta i.  
 
Oppgaver: 

- Utarbeide oversikt over alle dagene eier- og medeierskap 

- Utarbeide strategi for interkommunalt samarbeid 

- Utarbeide forslag til aktiv og profesjonell eierskapspolitikk 

- Utarbeide forslag til organisatorisk tilknytning til kirkelig fellesnemd og 

ASVO/Vekstbedrift 

Framdrift 
Delprosjektet igangsettes straks, og avsluttes i løpet av 2019. 
 

 2017 2018 2019 

    1 2 3 4 1 2 3 4 

Utarbeide oversikt over dagens eierskap             

Utarbeide strategi for interkommunalt 
samarbeid 

            

Utarbeide strategi for eierskapspolitikk             

Utarbeide forslag kirkelig fellesnemnd og 
ASVO/Vekstbedrift 
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Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 

- Politiker Hamarøy kommune 

- Politiker Tysfjord kommune 

- Ansatt Hamarøy kommune 

- Ansatt Tysfjord kommune 

- Representant Tysfjord ASVO 

- Representant Hamarøy Vekst 

- Representant Kirkelig fellesnemnd 

 
Prosjekt bistår delprosjektet. 
 
Deltakelse i faggruppe(r): 
Vurderes nærmere. 

10.7 Næringsarbeid og næringsutvikling 

 
Mandat 
Fellesnemnda har i møte av 19. januar behandlet spørsmålet om hvordan det skal legges til rette 
for utvikling av næringslivet i nye Hamarøy. Spørsmålet ble bla diskutert sammen med Nordland 
Fylkeskommune i forbindelse med at Hamarøy kommune har søkt fylkeskommunen om midler til 
en ressursanalyse og næringsutvikling.   
 
Fellesnemda har vedtatt at det skal opprettes en stilling som prosjektmedarbeider næring og 
næringsutvikling. Stillingen gis ansvaret for å understøtte og utvikle næringslivet i den nye 
kommunen.   
Stillingen vil få et særlig ansvar for dette prosjektet. Blir ei engasjementstilling på 3 år, med 
mulighet for fast ansettelse.  
 
Nordland Fylkeskommune har i brev av 22.3.2018 gitt positivt svar på vår søknad. Hamarøy 
kommune vil utvikle et prosjekt med mål å skape et trepartssamarbeid mellom kommune, 
næringslivet og kunnskapsmiljøet som kan være en utviklingskraft for flere kommuner i området.  
Hamarøy kommune bevilges et tilskudd på kroner 1 190 000 til gjennomføring av prosjektet 
«Ressurskartlegging og næringsutvikling – Hamarøy og tilliggende områder – 2018 - 2020». 
Prosjektleder må sees i forhold til å bygge nye Hamarøy kommune. Prosjektleder forutsetter 
derfor at Fellesnemnda er prosjekteier. Det må samtidig legges til rette for et nært samarbeid 
mellom kommunene Hamarøy og Tysfjord.  
 
Politikere og næringsansvarligsansvarlige i begge kommunene, samt representanter fra begge 
kommunene må knyttes til prosjektet.  Egen prosjektplan må utarbeides.  
 
  



Styringsdokument versjon 2 

 

 

 
 

Styringsdokument versjon 2 

 

40 

Oppgaver: 
Prioriterte utviklingsområder er (jf. Vedtak kommunestyret Hamarøy): 

- Reiseliv/kulturnæringer (inklusiv samiske kulturnæringer) 

- Landbruk 

- Havbruk 

- Mineral 

 

Bakgrunnen for dette prosjektet er flere. I hovedsak kan det deles opp i to: 
- Kommunen/regionen har næringsmessige utfordringer knyttet opp til flytting/nedlegging 

av næringsvirksomhet samt liten befolkning/lange avstander 

- Kommunen/regionen får utfordringer knyttet opp til en ny kommunestruktur i regionen  

Underveis har det blitt tydelig at det er behov for en større ressursanalyse. Dette måtte oss 
omfatte næringsliv i nabokommune. Særlig da flere bedrifter opererer over kommunegrensene 
og at en delvis har flere arbeid- og boområder.  
 
Stortinget har gjort vedtak om kommunesammenslåing. 
Dette er en kommunesammenslåing som gir en rekke muligheter for den nye kommunen ved at 
den nye kommunegrensen blant annet vil omfatte det geografiske området med Drag som har 
Arran (nasjonalt lulesamisk senter) og Norwegian Crystallites som er en mineralbedrift med ca. 
70 ansatte. 
Kommunesammenslåingen fra 1.1.2020, vil gi endringer i det geografiske og næringsmessige 
området som et slikt prosjekt må konsentrere seg om (Tysfjord, Steigen og Sørfold kommune) 
 
Overordnet målsetting 

- Skape 20 nye arbeidsplasser innen 2022 

Resultatmål 

- Ressursanalyse – som gir innsikt over ressurser, potensiale og muligheter 

- Utviklingsprosesser – for hver av de fire utviklingsområdene 

- Tilrettelegging og forbedring av kommunale tjenester, for næringslivet (næringsvennlig 

kommune) 

- Bedriftsutvikling i eksiterende bedrifter 

- Etablering av nye bedrifter og grunder tiltak 

Gjennomført positivt møte med Nordland fylkeskommune den 25. april 2018. Prosjektet løses 
gjennom samarbeid mellom Hamarøy kommune og Fellesnemnda Nye Hamarøy. Det bør søkes 
samarbeid med Innovasjon Norge. Det må vektlegges å bygge intern kompetanse.  
I finansieringa forutsetter det at Fellesnemnda bidrar med kr. 200 000. Prosjektet har en total 
ramme på 2 090 000.  
Prosjektleder anbefaler at Fellesnemnda bevilger kr. 200 000 til prosjektet.  
 
Nye Hamarøy kommune er inne i et betydelig omstillingsarbeid. Nordland fylkeskommune mener 
vi på det nærmeste er en omstillingskommune.  Det vil kunne søkes om ytterligere midler utover 
denne tilsagnsperioden.  
 
Delprosjektet må også ha fokus på det bestående næringsarbeid arbeid som ressurser, 
virkemidler, prosjekter og nettverk. Her kan nevnes; Ressurser på utviklingssiden, Start Opp 
Salten, Førstelinjetjeneste, Virkemiddelapparat med bl.a. Gründerfond, kultur- og næringsfond og 
havbruksfond.  Nettverk om omfattende samarbeid med Næringsnettverket i Salten og 
Byregionsprosjektet.  Innen reiseliv har vi avtale med Visit Bodø (Salten reiseliv), samt et sterkt 
bedriftsnettverk for reiseliv i kommunene.  
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Prosjektmedarbeider skal jobb i et tett samarbeid med næringssjefene i de to kommunene, samt 
andre offentlige aktører.  
 
Framdrift 
Delprosjektet bør komme i gang snarest mulig. Ny stilling som prosjektmedarbeider må utlyses 
snarest mulig. Krav til kvaliteter og arbeidsoppgaver er utarbeidet etter informasjonsmøte med 
næringslivet. Dette må tas hensyn til så langt som mulig, og innenfor rammer som beskrives 
ovenfor.  
Signalene fra møte med næringslivet mv. må tas med i den videre prosess.  
 
Datofestede milepæler 
Rådmannen/prosjektleder og fellesnemnda skal snarest mulig beskrive prosjektet/prosessen 
gjennom egen prosjektplan. Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. 
Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper.  I faggruppen skal det være minst en 
representant fra delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 

- Politiker Hamarøy kommune 

- Politiker Tysfjord kommune 

- Næringssjef Hamarøy kommune 

- Næringssjef Tysfjord kommune 

Prosjektet ved prosjektmedarbeider og Tranee bistår delprosjektet.  
Prosjektleder foreslår å utvide antall utviklingsområder.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 

- Reiseliv/kulturnæringer (inklusiv samiske kulturnæringer) 

- Landbruk 

- Havbruk 

- Mineral 

- Arealplan 

- Infrastruktur/samferdsel 

- Pågående næringsetableringer 

- Diverse 

 
Representanter fra næringslivet bør være representert i faggruppene. Øvrige medlemmer må 
vurderes nærmere 
Må ta hensyn til overordnede planverk, lokalt og regionalt. Det må legges til rette for å bruke 
virkemiddelapparatet. Prosjektet må ha nært samarbeid med Nordland Fylkeskommune og 
Innovasjon Norge.  

10.8 Blålysprosjekt og nytt sykehjem 

Prosjektleder viser til pågående prosess i formannskap og kommunestyre. Prosjektleder foreslår 
at dette delprosjektet behandles som egne saker. Prosjektleder henviser til delprosjekt 10.1 og 
10.2.  
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10.9 Økonomisk politikk og handlingsregler. Kommunesammenslåing – Hamarøy og 
Tysfjord Vest 

 
Mandat 
Det etableres et politisk delprosjekt «Økonomisk politikk og handlingsregler»  
De overordnede målsettinger for kommunereformen er bla å skape «Bærekraftige og økonomisk 
robuste kommuner». Dersom man skal legge dette til grunn for etableringen av Nye Hamarøy er 
det behov for tidlig å komme i gang med rammene og nøkkeltall for den nye kommunen.  
Med bakgrunn i Telemarksforskning kan intern prosjektleder allerede nå gi innspill til 
Fellesnemnda om de økonomiske rammene for den nye kommunen.  
 
Det er også viktig å holde større fokus på den økonomiske situasjonen ifm sammenslåingen og 
hvordan håndtering av den innvirker på sammenslåingsprosessen.  
I Intensjonsavtalen mellom de to kommunene er det også et avsnitt om økonomi hvor følgende 
er tatt med: «Forhandlingsutvalgene erkjenner at det i denne sammenslåingen er økonomiske 
forhold som krever særskilt behandling og oppmerksomhet.  
Dette gjelder: Håndtering av gjeld for de to kommunene, behandling av lån, aktiva i balansen 
(eierinteresser), akkumulert merforbruk og inntekter fra kraftvirksomhet i de to kommunene»  
 
Oppgave 
For raskt å få på plass de økonomiske rammer for den nye kommunen samt å oppfylle 
Intensjonsavtalens planer og mål er det viktig å få på plass forståelse (både politisk og 
administrativt) for den nye kommunens økonomiske rammer og hvilken betydning gjeld og 
merforbruk har for det kommunale tjenestetilbudet i fremtiden.  
 
Som del av arbeidet med å fastsette økonomiske rammer for den nye kommunen er det viktig å 
komme i gang med forhandlingen mot Narvik, jfr. Inndelingslova § 18 om økonomisk oppgjør da 
dette har betydning både for eierverdier og gjeldsforhold (balansen).  
I følge Inndelingslova skal gjeld og omløpsmidler fordeles etter samme forhåndstall.  
Det foreslås derfor at det etableres et forhandlingsutvalg med medlemmer fra Fellesnemnda, 
eventuelt at hele Fellesnemnda blir forhandlingsutvalg.  Viser til delprosjekt 9.6. 
Økonomiske handlingsregler: Formålet med økonomiske handlingsregler vil være å synliggjøre 
hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av 
beslutningsgrunnlaget i økonomi- og budsjettprosessen fremover.  
 
Følgende nøkkeltall brukes generelt for å beskrive den økonomiske situasjonen i kommunene: 
netto driftsresultat – akkumulert regnskapsresultat – arbeidskapital – netto lånegjeld og 
disposisjonsfond.  
For arbeidet fremover vil det være viktig å få på plass langsiktige målsettinger, dvs 
handlingsregler for den nye kommunen.  
Dette arbeidet må samkjøres med forpliktende plan og de tiltak som ligger i prosessen fremover.  
 Det foreslås derfor at det opprettes et delprosjekt økonomisk politikk og handlingsregler som 
får til oppgave å utarbeide økonomireglementer, herunder handlings regler for driftsbudsjett, 
investeringsbudsjett og finansforvaltning. 
Det henvises til delprosjekt 10.3. 
 
Framdrift 
Delprosjektet igangsettes straks, og avsluttes i løpet av 2019. Oppgaver beskrives i 
nedenstående tabell.  
 

 2017 2018 2019 
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Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper. I faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 

- Politiker Hamarøy kommune 

- Politiker Tysfjord kommune 

- Økonomisjef Hamarøy kommune Ann Aashild Hansen(leder) 

- Ansatt Hamarøy/Tysfjord kommune 

- Tillitsvalgt Hamarøy kommune 

- Tillitsvalgt Tysfjord kommune 

Prosjektet ved intern prosjektleder bistår delprosjektet. 
 
Deltakelse i faggruppe(r): 
Vurderes nærmere. 
 
Deltakelse i faggruppe(r): 
Vurderes nærmere.  
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11 ADMINISTRATIVE PROSESSER 
 
Pr. d.d. organiseres følgende administrative delprosjekt; 
Delprosjekt 1: Digitalisering strategi. Beskrive administrative og faglige fellesfunksjoner 

(IKT, anskaffelser, offentlige registre, post/arkiv, matrikkel, 
velferdsteknologi) 

Delprosjekt 2: Eiendomsforvaltning, inklusiv kartlegging av bygg/anlegg. Samarbeid med 
kirkelige fellesnemd. 

Delprosjekt 3: Tjenestestruktur og produksjon/oppgaveområder: Helse og omsorgstjenester, 
Oppvekst, Tekniske tjenester, inklusiv bygg/anlegg og VAR, herunder 
gebyrregulativet og harmonisering av gebyr, Stab og støttetjenester, 
herunder offentlige anskaffelser, interne styringssystem og juridisk 
avtaleverk 

Delprosjekt 4: Eiendomsskatt (harmonisering mellom kommunene, taksering, utskrivning 
mv) 

Delprosjekt 5: Hamarøy Hamn 
Delprosjekt 6: Kraftrelaterte emner (konsesjonskraft) 
Delprosjekt 7: Tysfjord kommunes prosjekt «Jasska/Trygg» - koordinering 
Delprosjekt 8: Styring, økonomi og anskaffelser 

11.1 Digitaliseringsstrategi. Beskrive administrative og faglige fellesfunksjoner 
(IKT, anskaffelser, digitalisering, offentlige registre, post/arkiv, matrikkel og 
velferdsteknologi) 

Oppbygging av kommunens digitale plattformer og systemer blir et stort og omfattende 
delprosjekt. Alle systemer som er i drift i dag, vil opphøre og være i drift seneste 31.12.19, 
dermed må alle nye systemer være operative og i sikker drift før årsskiftet 2020. Nye systemer 
må etableres og det må sikres god integrasjon mellom systemene.  
Delprosjektet styrer og koordinerer det overordnede arbeidet. Arbeidsgruppa utarbeider 
målsetting, avklarer bemanning, ressursbehov og milepælplan.  KS sine føringer danner grunnlag 
for arbeidet.  
 
Som følge av kommunesammenslåingen må det gjennomføres et større arbeid med å sikre 
kommunens dokumentasjon på alle fagområder. De skal også gjenfinnes i ettertid, slik at både 
kommunene og innbyggere får sikret sine rettigheter. Det må lages en plan for dette arbeidet. 
Alle arkiv skal avsluttes, og startes opp på ny – forholdsvis kun i digitale systemer i nye Hamarøy. 
Det vil bli svært ressurskrevende å avslutte og avlevere historiske papirarkiv og digitale 
arkiv(avlevering digitalt til depot) og samtidig planlegge en ny kommune.  
 
Mandat 
Delprosjektet skal sikre at alle nødvendige digitale tjenester for Nye Hamarøy kommune er 
implementert, gitt opplæring, er drift testet i god tid før 1.1.2020. Det innebærer at systemene 
må settes i drift i 2019.  
 
Oppgaver 
I samarbeid med ATEA skal det gjennomføres en forstudie. Forstudien skal danne grunnlag for 
utvikling av den digitaliseringsstrategien nye Hamarøy kommune trenger. 
Digitaliseringsstrategien skal vise den retningen og rammen nye Hamarøy kommune trenger for å 
ivareta de digitale mulighetene som finnes.  
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Følgende skal gjennomføres(metodikk): 
- AS-IS; Hva er dagens situasjon? 

- TO-BE; Hvor ønsker vi å komme? 

- GAP; Analyse, vurdere å prioritere alternative måter å komme fra AS-IS til TO-BE 

- MIGRASJON; Handlingsplan, veikart – hvordan komme fra AS-IS til TO-BE 

For å oppnå en forståelse av omfanget, er det avgjørende å skaffe seg en oversikt over nå-
situasjonen.  

- Det må foretas egen Risikokartlegging 
- Utarbeidelse av arkivplan for nye Hamarøy kommune 

 
Framdrift 
Delprosjektet må starte opp snarest mulig. Det samme gjelder aktuelle faggrupper.  

 2017 2018 2019 

    

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
Delprosjektet avklarer hvilke faggrupper som må opprettes. 
 
Deltakere i delprosjektet: 

- IKT ansvarlig Hamarøy kommune (leder) 

- IKT ansvarlig Tysfjord kommune 

- Enhetsleder service/IKT Hamarøy kommune 

- En ansatt fra omsorg Hamarøy/Tysfjord kommune 

- En ansatt oppvekst Hamarøy/Tysfjord kommune 

- En ansatt fra teknisk Hamarøy/Tysfjord kommune 

Konsulentfirma Atea er innleid for å bistå Nye Hamarøy kommune gjennom inngått rammeavtale.  
Prosjektet ved bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 
For å beskrive aktuelle fellesfunksjoner nedsettes det følgende faggrupper; 

- IKT 

- Anskaffelser 

- Offentlige registre 

- Sak/arkiv 

- Matrikkel 

- Velferdsteknologi 

- Utarbeidelse av ny arkivplan 

- Diverse 

11.2 Eiendomsforvaltning, inklusiv kartlegging av bygg/anlegg. Samarbeid med 
kirkelig fellesnemnd. 

 
Mandat 
Delprosjektet skal kartlegge alle kommunale eiendommer, inklusiv bygg/anlegg. Skal samarbeide 
med kirkelig fellesnemd må inngå som en del av dette prosjektet, jf. eget møte.  
Delprosjektet skal også vurdere fremtidig forvaltningsmodell og kommunale bygg og 
eiendommer, og gi innspill til bruk av eiendommer.  
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Oppgaver 
- Risikokartlegge eget delprosjekt 

- Kartlegge eksisterende kommunale bygg/eiendommer, inklusiv kirkelig fellesnemd, bruk 

og eierforhold 

- Vurdere beskaffenhet og fremtidig bruk av kommunale eiendommer 

- Verdifastsettelse av kommunale eiendommer 

- Vurdere fremtidig forvaltning og eierskapsmodell for kommunale eiendommer 

 
Framdrift 
Delprosjektet må starte opp snarest.  

 2017 2018 2019 

    1 2 3 4 1 2 3 4 

Kartlegge eksisterende eiendommer             

Vurdere beskaffenhet og bruk             

Fastsette verdi på eiendommer             

Gjennomføre investeringer             

Harmonisere VAR-området             

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
Prosjektet ved intern prosjektleder bistår delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 

- Teknisk sjef Hamarøy kommune 

- Teknisk sjef Tysfjord kommune 

- Representant fra Kirkelig fellesnemnd 

- Tillitsvalgt Hamarøy kommune 

- Tillitsvalgt Tysfjord kommune 

Prosjektet bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 

- Faggruppe drift/vedlikehold 

- Faggruppe VAR selvkost 

- Faggruppe investering 

- Diverse 

11.3 Tjenestestruktur og produksjon/oppgaveområder  

Helse og omsorgstjenester, Oppvekst, Tekniske tjenester - herunder gebyrregulativet, 
harmonisering av gebyr og renhold, Stab og støttetjenester - herunder offentlige anskaffelser, 
Interne styringssystem og juridisk avtaleverk 
 
Etter at hovedstruktur er vedtatt, jf. delprosjekt 10.1, gjennomfører rådmann egen prosess som 
beskriver den øvrige struktur i detalj. Prosjektleder vil anbefale at påtroppende kommunalsjefer 
og stabsledere(tas forbehold om stillingsbetegnelser) blir delprosjektledere for dette 
delprosjektet. Prosessene må gjennomføres etter et felles opplegg som omfatter flere faser med 
effektmål og vurdering av organisasjonsmodeller for det aktuelle kommunalområdet. Det må 
utarbeides tydelige fremdriftsplaner og milepæler. 
 



Styringsdokument versjon 2 

 

 

 
 

Styringsdokument versjon 2 

 

47 

Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger viser at ovennevnte prosesser som ble 
gjennomført, hadde positive effekter for å skape felles kultur og forståelse av mål og hensikt 
med den nye organisatoriske enheten.  
 
Rådmannen kommer med forslag på hvordan dette delprosjektet skal gjennomføres. 
Mandat: 
Oppgaver: 
Framdrift: 
 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 

-  

Prosjektet ved intern prosjektleder bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 

- Renhold 

- Vaktmester/vedlikehold 

- Diverse 

Andre grupper vurderes nærmere. 

11.4 Eiendomsskatt (koordinering mellom kommunene, taksering, utskrivning mv)  

Rådmannen kommer med forslag på hvordan delprosjektet skal gjennomføres 
Mandat: 
Oppgaver: 
Framdrift: 
 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 

-  

Prosjektet ved intern prosjektleder bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 
Vurderes nærmere. 

11.5 Hamarøy Hamn – prosjekt og organisering 

Mandat 
Tysfjord kommune er organisert som et eget havnedistrikt, med egne regulativer og 
organisasjon. Forarbeidene til denne organiseringen, søknader mv. ble utført av 
Transportutvikling AS.  
 
Hamarøy kommune har ikke tilsvarende dokumentasjon, organisering og planverk i forhold til 
havn. Dette innebærer en utfordring når kommunene slås sammen.  
Det nye havnedistriktet vil bestå av nåværende Hamarøy kommune og Tysfjord kommunes vest-
/sørside.  
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Den nye kommunen vil i regional sammenheng, ha en del sjøtrafikk, både fiskeri/oppdrett, 
ferger, industriell tonnasje, lokalbåter og fritidsfartøy. På Drag er det også muligheter for anløp 
av stykkgods/containerførende skip og utlasting av tømmer.  
 
Det kan være et trafikkmessig potensiale for videre utvikling av sjøtransporten i den nye 
kommunen, men mulighetene er p.t. ikke avklart.  
 
Grunnlaget for å etablere egen og lønnsom havnedrift synes å være til stede, herunder 
etablering av samkjørte retningslinjer for drift/forvaltning i henhold til Havne- og 
Farvannsloven, Plan og Bygningsloven mv. 
 
Det er avholdt et forberedende møte mellom Transportutvikling AS og representanter for 
Hamarøy og Tysfjord kommuner.  
 
Den nye kommunen vil ha behov for en mer planmessig drift/forvaltning av havnene i kommunen 
i henhold til gjeldende lov-/regelverk.  
 
Dette innebærer en nødvendig havnemessig samkjøring, både organisatorisk, i forhold til 
regelverk og forvaltningsmessig drift. Det er også viktig at den nye kommunen har en god 
oversikt over infrastrukturen og de markedsmessige forutsetningene for drift av havn og kaier.  
I en slik sammenheng vil det være fornuftig å ha en strategisk plan for den nye havnen, herunder 
eventuelle muligheter/utfordringer for samarbeid med andre. 
Formaliseringen av de nevnte forhold vil være gjenstand for vanlig kommunal saksbehandling.  
 
Fylkesnemnda vedtar å starte arbeid iht. tilbud fra Transportutvikling AS, for å sikre en god start 
for den nye kommunen havnemessig.  
 
Oppgave 
Hovedmålet med prosjektet er å etablere nødvendige formelle forutsetninger for at Hamarøy 
kommune etablerer en havneorganisering som skal dekke de lovbestemte krav etter Havne- og 
farvannsloven og gi positiv økonomisk effekt for kommunen.  
 
Prosjektet skal bidra til å forenkle sammenslåing av kommunenes havneaktivitet ved en 
harmonisering/tilpasning av regulativer, reglementer og praktisk drift i de to kommunene.  
 
Det er også en målsetting at en gjennom prosjektarbeidet identifiserer/beskriver aktuell 
infrastruktur på en havnefaglig korrekt måte og foretar de nødvendige økonomiske vurderinger i 
forhold til fremtidig avgifts behandling. 
 
Framdrift 
Delprosjektet igangsettes snarest, og avsluttes i løpet av 2018. 
 

 2017 2018 2019 

Forarbeider Transportutvikling  X X X      

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
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Deltakere i delprosjektet: 
- Teknisk sjef Hamarøy kommune(leder) 

- Teknisk sjef Tysfjord kommune  

- Ansatt Hamarøy/Tysfjord kommune 

Ekstern bistand fra Transportutvikling AS 
Prosjektet bistår delprosjektet. 
 
Deltakelse i faggruppe(r) 
Vurderes nærmere. 

11.6 Kraft-relaterte emner (konsesjonskraft) 

Rådmannen kommer med forslag på hvordan dette delprosjektet skal gjennomføres.  
Mandat: 
Oppgaver: 
Framdrift: 
 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 
- 
Prosjektet bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 
Vurderes nærmere. 

11.7 Tysfjord kommunes prosjekt «Jasska/Trygg» - koordinering 

Prosjektleder avklarer dette delprosjektet i samarbeidet med prosjektleder Jasska/Trygg.  

11.8 Styring, økonomi og anskaffelser 

Dette delprosjektet handler om styringsdokumenter med vekt på økonomi (budsjett og 
økonomiplan), samt investeringsbudsjett(anskaffelser). 
 
Mandat 
Delprosjektet skal kartlegge dagens praksis og deretter utarbeide og etablere et helhetlig 
økonomi- og regnskapssystem, organisering av internkontrollen, en modell for innfordring og nye 
innkjøps- og anskaffelsesavtaler. Arbeidet må sikre etablering av nødvendige avtale reglement 
for de ulike områdene. Delprosjektet skal se etter muligheter for digitalisering og effektivisering 
sammenlignet med dagens ordninger og systemer.  
 
Oppgaver: 

- Risikokartlegge eget delprosjekt 

- Kartlegge dagens praksis og organisering av økonomi- og regnskapsfunksjonene 

- Vurdere kravspesifikasjon og gi innspill til delprosjekt 11.1 digitalisering. 

- Kartlegge dagens organisering og internkontroll 

- Kartlegge dagens modell for innfordring 

- Kartlegge dagens innkjøpsavtaler o behovet for nye avtaler 

- Utarbeide forslag til nye organisering og nye rutiner 

  



Styringsdokument versjon 2 

 

 

 
 

Styringsdokument versjon 2 

 

50 

Framdrift 
Delprosjektet må starte snarest mulig. 
 

 2017 2018 2019 

    1 2 3 4 1 2 3 4 

Kartlegge dagens organisering             

Motta kravspesifikasjon             

Bestille og velge produkt             

Kartlegge dagens internkontroll             

Kartlegge innfordringsrutiner             

Kartlegge innkjøpsavtaler             

Lage forslag til ny organisering og 
rutiner 

            

 
Datofestede milepæler 
Datofestede milepæler utarbeides av delprosjektleder. Delprosjektet oppnevner deltakere til 
faggrupper som sammen med administrasjonene/prosjektet foretar nødvendige utredninger. I 
faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet.  
 
Deltakere i delprosjektet: 

- Økonomisjef Hamarøy kommune(leder) 

- Økonomisjef Tysfjord kommune 

- Ansatt Hamarøy/Tysfjord kommune 

- Tillitsvalgt Hamarøy kommune 

- Tillitsvalgt Tysfjord kommune 

Prosjektet ved intern prosjektleder bistår delprosjektet.  
 
Deltakelse i faggruppe(r): 

- Innkjøp: 

- Internkontroll 

- Overordnet styring og budsjett 

- Økonomi og lønn 

 
 
Oppeid/Kjøpsvik, juni 2018 
 
 
Ørjan Higraff 
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Vedlegg: 
12. Rapportering 
Rapportering (under utarbeidelse) legges fram for fellesnemnda som egne saker.   
 
Vedlegg: 
13. Viktige dokumenter 

- Intensjonsavtale  

- Mandat. Vedtak 18.7.2017. Felles kommunestyremøte Hamarøy og Tysfjord, Ulvsvåg 

- Lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser(inndelingslova) 
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