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Mål for sammenslåingsprosessen 
 

Tysfjord vest og Hamarøy kirkelige fellesråd, skal bli nye Hamarøy kirkelige fellesråd fra 

1.1.2020.  

Stortinget vedtok 8.juni at disse kommunene skal slås sammen. Det skal være ett fellesråd pr. 

kommune. Det er bestemt at den nye kommunen skal hete Hamarøy og navnet på det nye 

fellesrådet blir da likelydende. Et nytt fellesråd etableres med utgangspunkt i hvert av de 

tidligere fellesråds tradisjoner, sterke sider, egenart, og sine utfordringer. Nye Hamarøy 

kirkelige fellesråd skal legge forholdene til rette for en levende evangelisk-luthersk folkekirke 

i våre menigheter, slik det er nedfelt i vår kirkes bekjennelser og gjeldende ordninger. 

 

Fellesrådene er likeverdige og har like mye å bidra med inn i denne prosessen. 

Kirkelig fellesnemnd er opprettet og mandat gitt ved likelydende vedtak som ble fattet 

31.8.2017, i de 2 kirkelige fellesrådene. 

 

Følgende punkter er viktige for prosessen med sammenslåing: 

 

1. Kulturell målsetning 

 

• Samisk språk og kultur skal, sammen med samisk liturgi og salmesang sidestilles med 

norsk i alle kirkelige handlinger  

• Samarbeid om sammenslåingen skal preges av åpenhet, likeverdighet, raushet og   

forståelse for hverandres tradisjoner og egenart.  

• Etablering av ny organisasjonskultur gjøres gjennom både faglige og 

arbeidsmiljørettede tiltak. 

 

2. Arbeidsgiverpolitikk 

 

• Ivaretakelse av ansatte i alle fellesråd og medbestemmelse må sikres i omstillingen. 

• Ingen skal sies opp i de 2 fellesrådene som følge av prosessen fram mot etableringen av 

nytt fellesråd. Noen ansatte kan få endrede arbeidsoppgaver. Forutsetningen for 

fellesrådenes virksomheter er det økonomiske driftstilskuddet fra kommunene.  

• Der det er hensiktsmessig kan man starte tilpasning og organisering av tjenester allerede 

før 2020. Dette kan f.eks. gjelde innenfor administrasjon, IKT og drift av gravplasser. 

• Ved nyansettelser i fellesrådet skal, under ellers lik kompetanse og ansiennitet, søker 

med samisk språk og kulturkompetanse vektlegges. 

• Muligheter for faglig samarbeid kan tilrettelegges før 1.1.2020. 

 

3. Samarbeid med andre/informasjonsstrategi 

 

• Prestene, som er ansatt i bispedømmerådet er viktige samarbeidspartnere i 

omstillingsprosessen, og vil bli inkludert i samlinger og drøftinger hvor dette er 

hensiktsmessig. 

• Viktig å sikre god dialog og samhandling med kommunene gjennom hele prosessen. 

• God informasjon og medvirkning fra ansatte, er nøkkelbegrep for å lykkes med 

sammenslåingsprosessen. En informasjonsstrategi må utarbeides slik at ansatte, råd, 

utvalg, andre involverte og samarbeidspartnere har tilstrekkelig informasjon 

underveis i prosessen. 

 



 

 

4. Soknestruktur og menighetsråd 

 

• Menighetsrådene får invitasjon til orienteringsmøter og skal tas med på råd i aktuelle 

spørsmål.  

• Fellesnemdas møtedokumenter sendes rådene til orientering og uttalelse. 

• Dagens soknestruktur ligger til grunn, og vil ikke bli berørt av denne 

sammenslåingsprosessen. Det forutsettes at menighetsrådene fortsetter sitt arbeid 

uavhengig av sammenslåingsprosessen. 

 

 

Mål for fremtidig fellesråd 
 

1. Økonomi 

 

• Sørge for at kirken er tilstede i hvert sokn, hvor mennesker kan bli betjent gjennom 

kirkelige handlinger, og at kirken skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag på en 

profesjonell og god måte.  

• Legge til rette for at menighetsrådene kan ivareta sitt ansvar etter Kirkelovens § 9. 

• Etablere en hensiktsmessig tjenesteytingsavtale med nye Hamarøy kommune. 

 

2. Eiendom 

 

• Drifte, forvalte og vedlikeholde dagens bygningsmasse i henhold til relevant 

lovverk. 

• Være fremtidsrettet med tanke på energiløsninger/varmestyringssystemer for 

kirkebygg. 

• Kartlegge systematisk drifts- og vedlikeholdsbehov slik at dette kan komme til 

uttrykk i økonomiplaner og driftsbudsjett. 

• Det er en målsetting at det er lik struktur når det gjelder eierskap av kirkelige 

bygninger og at dette er avklart før 1.1.2020. 

• Ha jevnlig tilsyn for kirkebygg i alle sokn. 

 

3. Personal/ arbeidsgiverpolitikk 

 

• Være en god arbeidsgiver for alle ansatte. 

• Videreføre en profesjonell ledelse med kirkeverge og ulike fagstillinger. 

• Hamarøy kirkelige fellesråd skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. 

• Ha ulike fagteam som bidrar til faglig fellesskap og helhetlig organisasjonsutvikling. 

• Aktiv kompetansekartlegging og effektiv ressursutnyttelse 

• Redusere sårbarheten ved sykdom og ferie. 

• Ha et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og de tillitsvalgte. 

 

4. Kirkekontorer i nye Hamarøy 

 

Det legges opp til en desentralisert struktur og fortsatt kirkelige ansatte og drift av 

kirkekontoret på Presteid , og kontoret på Drag.  

 



 

 

5. Gravferdsforvaltning 

 

Nye Hamarøy kirkelige fellesråd skal være gravferdsmyndighet og legge til rette for å 

være en god gravplassforvalter som tar alle innbyggere på alvor, uansett tro og livssyn. 

Sørge for at det er nok gravplasser til enhver tid slik at avdøde kan gravlegges i sitt 

nærmiljø, og samtidig bidra til å øke innbyggerenes forståelse og oppfatning om at 

kremasjon er et godt alternativ til kistebegravelser. 

 

Det er en målsetting å ivareta de gravplasser som eksisterer 1.1.2020 likeverdig, og på 

en god og verdig måte. 

 

 

5. Fellesrådet som samstyringsorgan 

 

Nye Hamarøy kirkelige fellesråd skal ivareta sin rolle som samstyringsorgan for 

soknene på en slik måte at menighetene utrustes til å utføre sitt arbeid etter kirkelovens 

§9 på en god måte. 


