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MELDING OM POLITISK VEDTAK 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 

1. Delrapport kultur og frivillighet for Hábmera suohkan/ Hamarøy kommune vedtas og 
legges som grunnlag for samfunnsplanen.  
2. Hábmera suohkan/Hamarøy kommune skal være en kulturkommune. Satsingsområdene 
er: bibliotek, kulturskole, frivillighet, samskaping, idrett og friluftsliv, samt kulturminner. 
3. I planstrategi prioriteres; handlingsplan for forvaltning av samisk språk, frivilligstrategi, 
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, handlingsplan for folkehelse, 
kulturplan, kulturminneplan, samt plan for turstier og turveier 

Saken ble behandlet i kommunestyret 15.09.20 som saksnr:91/20  

 

Med hilsen 

 

Hilde Fredheim 
Kulturleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 

Vedlegg 
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Ássjetjielggidus/Saksutredning 

 
  Arkivreferanse: 2020/1500-2 

Saksbehandler: Hilde 
Fredheim 

 

Sakens gang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

68/20 10.09.2020 Kommunestyret 
91/20 15.09.2020 Kommunestyret 
   

 

Delprosjekt - Plan for kultur og frivillighet 

Kommunedirektørens anbefaling 
Kommunestyrets behandling av sak 68/2020 i møte den 10.09.2020: 

Behandling 
Pga at vedlegget ved en inkurie ikke var vedlagt blir det orientering fra kulturleder Hilde Fredheim. Det 

blir åpnet for spørsmål som ble svart etter orienteringen. 

Saken utsettes til 15. september. 

  

 

Vedtak 

Saken utsettes til 15. september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyrets behandling av sak 91/2020 i møte den 15.09.2020: 



Behandling 
Kommunedirektørens anbefaling: 

1. Delrapport kultur og frivillighet for Hábmera suohkan/Hamarøy kommune vedtas og legges som 

grunnlag for samfunnsplanen, årsbudsjett og organisasjonsutvikling. 

2. Hábmera suohkan/Hamarøy kommune skal være en kulturkommune. Satsingsområdene er: 

bibliotek, kulturskole, frivillighet, samskaping, idrett og friluftsliv, samt kulturminner. 

3. I planstrategi prioriteres; handlingsplan for forvaltning av samisk språk, frivilligstrategi, 

kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, handlingsplan for folkehelse, kulturplan, 

kulturminneplan, samt plan for turstier og turveier. 

Omforent endringsforslag i punkt 1 fra Heidi Birgitta Andersen (Sp) og ordfører Britt Kristoffersen (Sp), 

ingen endring i punkt 2 og 3. 

1. Delrapport kultur og frivillighet for Hábmera suohkan/Hamarøy kommune legges som grunnlag for 

samfunnsplanen. 

Votering endringsforslag punkt 1. Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt nytt punkt 1 og 

kommunedirektørens punkt 2 og 3. 

 

Vedtak 

1. Delrapport kultur og frivillighet for Hábmera suohkan/ Hamarøy kommune vedtas og legges som 
grunnlag for samfunnsplanen.  
2. Hábmera suohkan/Hamarøy kommune skal være en kulturkommune. Satsingsområdene er: 
bibliotek, kulturskole, frivillighet, samskaping, idrett og friluftsliv, samt kulturminner. 
3. I planstrategi prioriteres; handlingsplan for forvaltning av samisk språk, frivilligstrategi, 
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, handlingsplan for folkehelse, kulturplan, 
kulturminneplan, samt plan for turstier og turveier. 

 

1. Delrapport kultur og frivillighet for Hábmera souhkan/ Hamarøy kommune vedtas og legges  
som grunnlag for samfunnsplanen, årsbudsjett og organisasjonsutvikling.  

2. Hábmera/Hamarøy skal være en kulturkommune. Satsningsområdene er:  
bibliotek, kulturskole, frivillighet, samskaping, idrett og friluftsliv, samt kulturminner.  

3. I planstrategi prioriteres; handlingsplan for forvaltning av samisk språk, frivilligstrategi, 
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, handlingsplan for folkehelse, 
kulturplan, kulturminneplan, samt plan for turstier og turveier.     
 

Bakgrunn for saken 
Fellesnemnda for nye Hamarøy vedtok 10.12.18 mandat for arbeidsgruppe kultur og frivillighet. De 
skulle utarbeide et grunnlag for det videre arbeidet innen dette fagområdet i nye Hamarøy kommune. 

Det ble nedsatt en bred arbeidsgruppe bestående av kommunalt ansatte, eksterne fra 
kulturinstitusjoner, samt fra frivillig sektor. Det var ingen ungdomsrepresentant i gruppa, men ungdom 
har vært hørt underveis.  

Arbeidsgruppa har forholdt seg til mandatet som ble gitt av fellesnemnda. Dette anga at; 
-Tjenestene skulle ha samisk innhold 



-Det skal utarbeides en plan i hht. lover og forskrifter.  
-målsettingen er ressursoptimalisering og effektivisering av tjenesten.  

Arbeidsgruppa hadde sju arbeidsmøter i tiden januar – april 2019, samt flere delmøter. I tillegg var det 
arrangert samling og dialog med frivillig sektor og andre. Dette for å sikre tilstrekkelig innspill og 
forankring. I samme periode ble det igangsatt arbeidet med frivilligstrategi, denne er nå klar.  

Delprosjektet ble oversendt til fellesnemnda 1.5.19 og presentert der den 4.6.19.  
 
Det er nå over et år siden denne rapporten ble avlevert, nytt budsjett for 2020 ble vedtatt, ny kommune 
organisasjon etablert.  I dette bilde er følgende forhold fra planen iverksatt:  
-Overordnet kultur: Kulturleder på plass 
-Bibliotek: Oppeid bibliotek etablert som hovedbibliotek og Drag bibliotek som filial, med nødvendige 
stillingsressurser.  
-Kulturskolen: Det gis et likeverdig tilbud til barn/unge i hele kommunen, også med drama og doudje 
tilbud for alle, slik at også den samiske dimensjonen er ivaretatt.  

-Frivilligsentralen, samt BUA er i funksjon, og i stadig utvikling. 
-Folkehelse: Koordinator er tilsatt og frisklivssentralen videreføres. Treningssenter i drift.    
 

  

Vurdering 
Delplanen vedtas og benyttes som grunnlag for prioritering av Hábmer/Hamarøy som kulturkommune.  

 

 


