
 
 

Fellesnemnda for sammenslåingen av Hamarøy kommune og 

Tysfjord Vestside. 

Møtereferat møte med Fellesnemnda og IKS’r i Ofoten og Salten (innenfor 

områdene brann/redning og renovasjon). 

Tirsdag 8 januar 2019 kl 1200 

Til stede: Iris Salten og Iris Service 

Leif Magne Hjelseng      adm. dir                                             
Arnt E. Pedersen           kommunikasjonsansvarlig              
Andre Johnsen              driftssjef                                            
Britt Skjelvan                leder kundesenter                             
 
HRS IKS: 
Line Dalhaug, Daglig leder HRS Husholdning AS  

 
Ofoten Interkommunal brann og redningsvesen: 
Leder beredskap Arnt Livelten og brannsjef Edvar Dahl 
 
Salten Brann IKS: 
Daglig leder/brannsjef Per Gunnar Pedersen, avdelingsleder beredskap Kjetil 
Haugen og Sturla Roti 

 
Fra Fellesnemnda: 
Jan-Folke Sandnes, leder Fellesnemnda 
Eirik Hopland, rådmann Nye Hamarøy 
Ørjan Higraff, prosjektleder 
Even Ediassen, prosjektmedarbeider 

 

 

Agenda: 

 

 

 

1. Oppstart møte med presentasjon av deltakere 

 

2. Orientering fra Prosjektleder om sammenslåingsprosessen – prosjektleder Ørjan Higraff 

orienterte om arbeidet i Fellesnemnda så langt, hvordan arbeidet er organisert, fremdrift og 

prioriteter. 

 

3. Kort om de eksisterende samarbeidsordninger i de to kommunene – kort presentasjon av 

status mht interkommunale samarbeidsordninger i de to kommunene (Hamarøy og Tysfjord) 

og hvordan Fellesnemnda har planlagt å arbeide med dette fremover. 

 



4. Orientering fra de enkelte IKS: 

 

a. Salten Brann IKS v/brannsjef Per Gunnar Pedersen: Salten Brann har god erfaring 

med å ta imot nye ansvarsområder, bla Værøy som siste kommune. Salten Brann 

gjennomfører da en vurdering av hva som er behovet mht utstyr og kompetanse for 

det nye ansvarsområdet. Deretter vil det være et forhold mellom Salten Brann og 

den nye medlemskommunen om kostnader mht utdanning av brannstyrken og evt 

oppgradering/nytt materiell. Når det gjelder denne sammenslåingen vil det etter 

Pedersen sin vurdering være Nye Hamarøy som bærer evt kostnader mht 

oppgradering utstyr eller kompetanse. Salten Brann har ikke detaljkunnskap mht 

lokasjoner, lager, utstyr, kostnader osv, men må få det fra Ofoten Brann. Når det 

gjelder overføring av personell og utstyr samt ansvar i denne 

kommunesammenslåingen mener Salten Brann at det vil være oversiktlig og greit. De 

anser det som en virksomhetsoverdragelse mht ansatte. Viktig moment i prosessen 

fremover: ny brannstruktur må vedtas av nytt kommunestyre, budsjett må lages 

for 2019 hvor vestsiden er tatt med og vedtektsendringer for Salten Brann. 

 

b. IRIS Salten v/adm direktør Leif Magne Hjelseng:  IRIS Salten har vært gjennom en 

vurdering av hvorvidt det var mulig å overta renovasjon fra HRS allerede fra 1 januar 

2019, slik at de allerede har vært gjennom en vurdering av hva som er behovene og 

tiltakene. IRIS Salten bruker en innleid entreprenør for å håndtere husstandene i 

dette området. Innbyggerne på vestsiden bruker i dag miljøstasjonene på Oppeid og 

på Tømmernes. Behov for å etablere en avtale i løpet av 2019 som inkluderer 

husstandene i Tysfjord Vest. Det vil dreie seg om 370 husstander i dette området 

som utgjør 1,2% av IRIS sine abonnenter totalt. IRIS Salten har gjort en vurdering av 

kostnader og er kommet frem til at nye abonnenter vil ha samme vilkår som øvrige 

abonnenter i Salten. Det er ikke behov for endringer i selskapsavtalen og Leif Magne 

ser heller ingen formelle hindringer ifm etableringen av ny kommune og deres 

ansvar for vestsiden. Det eneste som vil endre seg er garantibeløpet, dvs IRIS Salten 

sine låneopptak som kommunene garanterer for (2,5 til 3,5).  For IRIS Salten er det 

viktig å komme ut med informasjon til innbyggerne ettersom man går fra et 

kildesorteringssystem til et annet. Viktig for IRIS at veiadresser og gårds-og 

bruksnummer er oppdatert og på plass. Når det gjelder Musken trenger IRIS Salten 

litt informasjon og koordinering med HRS ang hvordan dette utføres i dag  (21 

abonnenter). 

 

i. Kommentar/svar fra Eirik Andre Hopland (rådmann): gårdsnummer i 

Hamarøy vil bestå. For eiendommer i Tysfjord vil det bli lagt til +200 i 

gårdsnummeret. Rådmannen vil også peke på at det er viktig å 

ivareta den samiske befolkningen med informasjon på lulesamisk.  

 

c. Ofoten Interkommunale brann og redningsvesen v/brannsjef Edvar Dahl: på 

vestsiden har de i dag 2 depot, Storjord og Drag. Kostnadene ved drift av stasjonene 

ivaretas av Tysfjord kommune. Ofoten Brann har en del utstyr på depotene som de 



har flyttet dit fra Narvik og som de egentlig ønsker seg tilbake. Brannsjefen er 

opptatt av å ivareta de ansatte på en god måte og at det er ønskelig at tiltak som 

skal gjennomføres blir tatt så tidlig som mulig i prosessen. Ofoten Brann mener det 

burde vært en brannstasjon på Drag, men dette har de ikke fått gjennomslag for i 

Tysfjord kommune. 

 

d. HRS IKS v/Line Dalhaug, Daglig leder Husholdning AS: de har en god dialog 
med IRIS Salten ang overtakelsen og de har en avtale mht utstyr som overtas 
av IRIS Salten (dunker). Mangler i dag en løsning for glass og plast. De må se 
nærmere på løsningen for Musken – kanskje ikke en god løsning slik det 
gjøres i dag. De ser ikke at det vil være en virksomhetsoverdragelse. De 
ansatte i HRS som i dag utfører arbeidsoppgaver på Tysfjord Vestside vil HRS 
beholde og har bruk for dem til nye arbeidsoppgaver.  
 

 
Felles diskusjon og spørsmål/kommentarer: 
 

a) Per Gunnar Pedersen: hvilke prinsipper skal man legge til grunn for deling? Skal 
man lå utstyret som står på depotene bli værende eller kjøper man nytt? Bør man 
følge de prinsipper som følger av Inndelingsloven mht deling av verdier/gjeld i de 
to kommunene? 
 

a. Jan-Folke Sandnes: når det gjelder deling av verdier i Hamarøy og 
Tysfjord er dette en prosess som vil ta tid fremover. Ser ikke at man bør 
vente på den. 
 

b) Per Gunnar Pedersen: Salten Brann arbeider nå med en vurdering av ny struktur 
for brann/redning i Salten. Denne er beregnet ferdig til representantskapet i 
november 2019. Dette vil være for sent i forhold til denne prosessen.  

 
 

Oppsummering: 
 

a) Slik det ser ut etter informasjon fra de ulike IKS er det en oversiktlig og grei 
prosess hva angår overtakelse av renovasjon. For brann/redning er det 
nødvendig med en nærmere prosess mellom de to selskapene mht økonomi, 
utstyr, kompetanse mv. De to selskapene vil møtes og utarbeide en arbeidsplan 
m/fremdrift som angir hvordan prosessen går videre.  

 
b) Enighet om at det må være en sak til det nye kommunestyret hvor de fatter 

vedtak om ny brannstruktur 
 

c) Enighet om at IKS informerer om fremdrift og evt endringer/utfordringer 
fremover til prosjektorganisasjonen. Email til Ørjan eller Even 
 

d) Enighet om at IKS også søker kontakt med kommunikasjonsrådgiver Tore Løding 
i prosjektet for koordinering av informasjon ut til husstander. 
 

e) Enighet om at Salten Brann ivaretar behovet for en særskilt vurdering 
m/anbefaling til eierne innenfor en tidsramme av mai 2019. Vurderingen skal bla 
inneholde noe om felleskostnader. 
 

f) Enighet om at hva angår prosessen med overtakelse innenfor brann/redning vil 
den bestå av 2 faser: 1) Salten Brann overtar brannstrukturen slik den er i dag i 



januar 2020, og steg 2) vil være en vurdering av behov for endringer fremover. 

 
g) Per Gunnar Pedersen: hvordan skal ordningen med UIA (interkommunalt utvalg 

for akutt forurensning) håndteres? I dag er Hamarøy en del av Ofoten UIA. 

 
i. Jan-Folke Sandnes: dette er en sak som må tas etter at 

sammenslåingen er gjennomført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even Ediassen 
Referent  


