
Åpent informasjonsmøte for de 
kommunalt ansatte 

Om kommunesammenslåingen Hamarøy 
kommune og Tysfjord Vestside, den 29. Oktober 
2018, kl. 18.00 – 20.00 på Arran, Drag.

- Orientering om status så langt i prosessen-

Ørjan Higraff

Prosjektleder kommunesammenslåing



Vi skal bygge en ny kommune



Fellesnemnda – PSU -
Intensjonsavtalen

§ 26 Inndelingslova
Ved sammenslåing  av kommuner eller fylkeskommuner og ved deling 
som nevnt i § 3 andre ledd bokstav b skal det opprettes ei fellesnemnd 
til å samordne og ta seg av forberedelsene av sammenslåinga eller 
deling. 

Intensjonsavtalen (vedtatt august 2017)
Det overordnede målet for fellesnemnda er å forbedrede og 
gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen.

PSU
Fellesnemnda velger et partssammensatt utvalg (PSU) som skal 
behandle saker som gjelder forholdet mellom ny kommune som 
arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal gi uttalelser i saker som 
vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål.



Medlemmer Fellesnemnda

6 medlemmer – tre fra hver kommune:

• Jan-Folke Sandnes(leder)

• May Valle

• Rigmor Lien

• Filip Mikkelsen (nestleder)

• Heidi Marie Kalvåg

• Leif Harald Olsen



Sammensetning Fellesnemnda PSU

12 medlemmer:

• Jan-Folke Sandnes(leder)

• May Valle

• Rigmor Lien

• Filip Mikkelsen (nestleder)

• Heidi Marie Kvalvåg

• Leif Harald Olsen



Sammensetning Fellesnemnda PSU, 
forsettelse

• Hilda Egerdal HTV Fagforbundet Hamarøy
• Ingrid Engan, HTV Utdanningsforbundet Hamarøy
• May-Sissel Thomassen, HTV Fagforbundet 

Tysfjord
• Beate S. Knutsen-Pedersen, HTV 

Utdanningsforbundet Tysfjord
• Terje Nedregård, HVO Hamarøy(tale og 

forslagsrett, ikke stemmerett)
• Geir Bakke, HVO Tysfjord(tale og forslagsrett, ikke 

stemmerett)



Prosjektorganisasjonen

• Prosjektleder Ørjan Higraff

• Prosjektmedarbeider kommunikasjon: Tore 
Løding

• Prosjektmedarbeider næringsutvikling: Per 
Elling Braseth-Ellingsen

• Prosjektmedarbeider HR: Eva Larsen

• Trainee: Beate Nordås

• Frikjøp og innleid konsulent etter behov



Mandat til fellesnemnda

• Intensjonsavtalen

• Felles kommunestyre 17. august 2017

• Kommunestyret har det formelle ansvaret. 
Fullmakt/mandat til fellesnemnda gis fra 
kommunestyret ved egne vedtak. 

• Gitt mandat knyttet til 
arbeidsgiverfunksjonen, jf. anbefalinger fra KS, 
og økonomiplan og budsjett første driftsår 
etter sammenslåingen



Prosjektet er ikke i rute

• Vedtak kommunene Narvik, Ballangen og 
Tysfjord

• Arbeidet i Fellesnemnda har vært stilt i bero 
siden april/mai til september/oktober – 6 
måneder

• Vi er kraftig forsinket – prioriteringer av mål 
og milepæler vil nå være viktig – Hva må være 
på plass pr.1.1.2020? (i realiteten tidligere)



Kritiske suksessfaktorer

• Jevn produksjon og framdrift

• Nok ressurser i prosjektorganisasjonen – tett 
samarbeid med kommuneorganisasjonene og 
arbeidstakerorganisasjonene/vernetjenesten

• Infrastruktur/IKT/fagsystemer må koordineres og 
komme raskt på plass

• Politisk og administrativ organisering 
(hovedstruktur)må avklares så raskt som mulig –
dette uten at det skal gå på bekostning av 
involvering og medvirkning



Kritiske suksessfaktorer

• Gjennomsiktige prosesser, åpenhet viktig

• Raushet meget viktig fra alle hold

• Organisering i omstillingsprosessen – avklare 
fullmakter og fordeling av ansvar, samarbeid 
mellom rådmenn og prosjektleder. 

• Ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter 
(arbeidstaker rettigheter og arbeidsgivers 
rettigheter og plikter)



Kritiske suksessfaktorer

• Bred og tidlig involvering av tillitsvalgte – samarbeid og 
dialog

• Gode arbeidsgiverpolitiske grep(politisk og 
administrativ ledelse må være tydelige på mål og 
ambisjoner

• God på prosjektstyring, endringsledelse mv -
konsekvenser kommunesammenslåing får for 
kommunene som arbeidsgivere

• Viktig med ro og tillit til prosjektorganisasjonen
• Få orden på økonomien – strukturendringer MÅ 

gjennomføres
• Stort informasjonsbehov



Styringsdokument for gjennomføring 
av kommunesammenslåing

• Styringsdokumentet skal bygge på 
kommunereformens intensjoner, mål og 
kriterier, samt intensjonsavtalen og utfylle 
denne og danne grunnlag for prosjektledelsen

• Styringsdokumentet forutsettes oppdateres og 
behandles jevnlig i Fellesnemnda. 
Rapportering. Skal være et levende 
dokument. 



Overordnet prosjektorganisering

Fellesnemda

Delprosjekt 1:

Administrative prosesser

Delprosjekt 2:

Politiske prosesser

Delprosjekt 3:

Politiske/administrative 
prosesser

PSU

Prosjektleder
Prosjektleder 
Jasska/Trygg



Delprosjekt

• Politiske delprosjekt(P): totalt 6
• Politiske/administrative delprosjekt(P/A): totalt 8
• Administrative delprosjekt(A): totalt 7
• Delprosjektene bør ikke ha mer en 6 faste 

deltakere. Kan være flere.  Faggrupper opprettes 
etter behov. Begge kommunene skal være 
representert. 

• De tillitsvalgte fra begge kommunene skal ha en 
sentral plass i prosjektorganisasjonen – deltakere 
i delprosjekt – faggrupper. 



Prioriterte delprosjekt

Fellesnemnda har vedtatt at følgende prosjekt SKAL 
prioriteres særskilt:

• Politisk organisering av nye Hamarøy 

• Forberedelse av kommunevalget 2019

• Overordnet administrativ organisering (hovedstruktur) 

• Strategisk plan(delplan for helse og omsorg, oppvekst, 
næring, kultur og frivillighet)

• Arbeidsgiverpolitikk med omstillingsavtale 

• § 28 samarbeid på enkelttjenester – 2018 og 2019



Andre prioriteringer

• Digitaliserings strategi
• Nytt kommunevåpen - konkurranse
• Lokaldemokrati
• Kommunikasjon – kommunikasjonsplan(bla egen 

hjemmeside - nyehamaroy.no)
• Få på plass gode møtestrukturer/arena
• Overordnet ROS(for omstillingsprosessen)
• Tjenestestruktur og oppgaveområder (etter at 

hovedstruktur er på plass)
• Folkemøter og høringer mv. 
• Samarbeid med nye Narvik



Hvordan skal nye Hamarøy framstå?

• Skal man «pusse opp» det gamle «huset»?
• Skal det bygges et «hus for framtiden» – større og 

moderne?
- næring og samfunnsutvikling
- robuste tjenester
- klima og miljø
- arbeidsgiverpolitikk – kompetanse og service
- tjenestestruktur

• Videreutvikle og forberede summen av det de to  
kommunene er i dag eller bare konservere



Fremtidige utfordringer

• Vi skal bygge en ny og robust kommune. Dette er et 
stort omstillingsarbeid

• Rekruttering. Attraktive arbeidsplasser. Ungdom med 
kompetanse

• Stort potensiale for vekst i næringslivet - samarbeid

• Demografisk utvikling tilsier at det blir færre unge og 
faren for at velutdannet arbeidskraft forlater 
kommunen/regionen er stor

• Demografisk utvikling tilsier at det blir flere eldre

• Samarbeid lokalt og regionalt. Nettverksbygging.



Hva kjennetegner kommunale ledere 
– ansatte som lykkes?

• Relasjons kompetanse

• Ydmyk, tåle og akseptere å bli korrigert

• Stor takhøyde, rom i organisasjonen for å gjøre 
feil

• Signalisere trygghet(snakk til meg, ikke om meg)

• Tillit, dialog, samarbeid, faglighet/kompetanse

• Endringsledelse

• Delegasjon – myndig gjorte ansatte



Spørsmål fra fagforbundet

1) Hvordan jobbes det med lokale avtaler?

• Lokale avtaler kartlegges.

• Behandles i delprosjekt arbeidsgiverpolitikk. I 
denne gruppen er arbeidstakerorganisasjonene 
representert. 

• De ulike avtaler (inklusiv lokal avtaler),reglement, 
rutiner mm behandles med bakgrunn i diskusjon, 
drøfting og høring jf. HA, HTA og AML. Prosess 
skal klargjøres med tillitsvalgte før igangsettelse.



Spørsmål fra fagforbundet, 
fortsettelse

2) Noen tanker om harmonisering av lønn?

• Harmonisering av lønn tilhører også delprosjektet 
arbeidsgiverpolitikk (se styringsdokument). 

• Etter kartlegging (spørsmål 1) av hvilke lønnsvilkår 
som gjelder er neste skritt å se på om det vil være 
behov for harmonisering av lønn. 

• Dersom det blir behov for harmonisering av lønn må 
dette drøftes med tillitsvalgte. Avhengig av hvor 
mye/hvor stort behovet er, vil det være naturlig å ta 
dette over tid.



Spørsmål fra fagforbundet, 
fortsettelse

3) Involvering av tillitsvalgte og ansatte.
Som tillitsvalgt: 
• For Arbeidstakerorganisasjonene gjelder 

HA(hovedavtalen) med arena for drøftinger og som 
representant i utvalg (PSU). 

• Det etableres en møtearena hvor tillitsvalgte(inklusiv 
vernetjenesten), møter arbeidsgiversiden. 

• Arbeidstakerorganisasjonene deltar som medlem i 
delprosjekt, involveres i Work-shop og kurs. Som 
tillitsvalgt gjelder også vernetjenesten.

• Hovedverneombud involveres i møter hvor arbeidsgiver 
innkaller tillitsvalgtapperatet. Hovedverneombud har 
også fått møte og talerett i felles PSU. Vernetjenesten 
involveres i Work-shop og kurs.



Spørsmål fra fagforbundet, 
fortsettelse

3) Involvering av tillitsvalgte og ansatte
Som ansatt:
• Ansatte har mulighet til å påvirke prosessen -og forhold 

som berører eget arbeidsforhold. Dette skjer gjennom 
organisasjonene eller verneombud. 

• Alle ansatte i begge kommunene kan melde inn saker 
til deres kommune sitt arbeidsmiljøutvalg(AMU). Saker 
som berører arbeidsmiljøet og som har med 
kommunesammenslåing(prosessen) å gjøre eller den 
nye kommunen skal behandles i AMU (i begge 
kommunene) før videre behandling i PSU og 
Fellesnemda (beslutningsforum).



Arbeidsgivers informasjonsstrategi

Arbeidsgivers informasjonsstrategi:

• God dialog mellom den ansatte og den ansattes nærmeste 
leder er viktigst.

* Den ansatte har plikt til å holde seg orientert. 
De viktigste informasjonskildene er:
-nærmeste leder (og rådmann/enhetsleder)
-nyehamaroy.no (kommer i desember/januar)
- informasjonsavis nye Hamarøy (utgis desember 2018, mai 
2019 og november 2019)

-nettsidene hamaroy.kommune.no og tysfjord.kommune.no
-face book sidene til Hamarøy kommune og Tysfjord  
kommune



Kontakt prosjektmedarbeiderne

Ørjan Higraff (prosjektleder) 906 30 843  
orjan.higraff@hamaroy.kommune.no

Tore Løding (kommunikasjonsmedarbeider) 948 71 534  
tore.loding@hamaroy.kommune.no

Eva Larsen (HR-medarbeider) 919 92 470 
eva.larsen@hamaroy.kommune.no

Beate Nordås (Trainee) 476 13 337
beate.nordas@hamaroy.kommune.no

Per Elling Braseth-Ellingsen (næringsmedarbeider) 907 30 262 
per.elling.braseth-ellingsen@hamaroy.kommune.no

mailto:orjan.higraff@hamaroy.kommune.no
mailto:tore.loding@hamaroy.kommune.no
mailto:eva.larsen@hamaroy.kommune.no
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Takk for oppmerksomheten, 

og lykke til alle sammen.


