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1. INNLEDNING  

Dette mandatet gjelder for det politisk/administrative delprosjektet 10.2.1: Oppvekst og 

undervisning. 

Mandatet er vedtatt i Fellesnemnda: (dato/sak nr) 

Det skal med bakgrunn i mandatet utarbeides en prosjektplan for delprosjektet.  

1.1. Bakgrunn  

Bakgrunnen for arbeidet er kommunereformen og Stortingets vedtak den 8. juni 2017 om å 

dele Tysfjord kommune, der Tysfjords vestside går sammen men Hamarøy kommune og 

danner nye Hamarøy kommune. 

De overordnede målene med reformen er: 

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati 

I tillegg: Regjeringen besluttet 22.04.2018 å innlemme nye Hamarøy kommune i 

forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. januar 2020. 

1.2. Intensjonsavtalen (signert 12. desember 2016 mellom de to ordførere) 

Fra intensjonsavtalen legges følgende til grunn for arbeidet: 

Visjoner, målsettinger og verdigrunnlag for nye Hamarøy 

Det skal legges til rette for å utvikle en kommune med like store muligheter, uten 

utkanter, men med samarbeidende tettsteder basert på egenart og potensiale. 

Hamarøy kommune arbeider for et samfunn bygd på frihet, mangfold, likeverd, toleranse, 

samarbeid og fellesskap. 

Forvaltningsområde for samisk språk 

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

Den nye kommunen tilslutter seg språkområdeordningen/forvaltningsområde for samisk 

språk. 

Tjenesteproduksjon – oppvekstsektoren 

• Skoler og barnehager: Strukturen søkes opprettholdt som i dag, men en 

gjennomgang av strukturer vil være viktig med hensyn til utvikling av et godt 

skoletilbud for fremtiden tilpasset demografi, økonomi og faglige prioriteringer. 

Omorganisering og de ansattes rettigheter 

• Hovedmålet med den administrative organiseringen er at den skal være effektiv og 

kostnadsbesparende. Den administrative omorganisering skal gjennomføres med en 

god prosess i nært samarbeid med tillitsvalgte og medarbeidere. 

• Ansatte skal ivaretas i henhold til lover og avtaleverk (arbeidsmiljøloven og 

hovedtariffavtalen). 

 



1.3. Felles kommunestyremøte 17. august 2017 mellom Hamarøy og Tysfjord 

kommune 

Det er ingen relevante føringer i delegasjonsvedtaket fra kommunestyrene i Tysfjord og 

Hamarøy annet enn: 

Det vises for øvrig til vedtak i intensjonsavtalen. 

1.4. Styringsdokumentet  

Styringsdokumentet skal legges til grunn for alle delprosjekter knyttet til bygging av nye 

Hamarøy kommune.    

Arbeidet med oppvekst og undervisning er beskrevet i Styringsdokumentet på side 37 

1. Føringer fra strategiske samlinger  

2.1 Føringer fra folkemøter etc. 

Folkemøtene på Drag og Oppeid 

De viktigste kravene 

• Sikre at kommunens økonomi går i hop 

• En kommune kjennetegnet med god endringsvilje og endringskompetanse 

De nest viktigste kravene 

• En kommune er samiske språkbrukere kjenner seg igjen 

• En kommune som arbeider med å styrke samisk innhold i tjenesteproduksjonen (det 

samiske perspektivet) 

Uprioriterte oppgaver 

• En kommune som bør satse på kultur og kulturnæring 

• Drag skole må være samisk pilot. 

Kravene til kommunen som samfunnsaktør 

Det viktigste samfunnskravet 

• Kommunen er kjennetegnet ved godt samhold, inkludering, likeverd, og like 

muligheter 

De nest viktigste kravene 

• Kommunen må fremme bygder som spiller på lag 

• Nye Hamarøy må være en kommune det er godt å vokse opp i 

• Nye Hamarøy har folk og politikere med respekt for ulikheter mht. språk og kultur 

Møte med ungdomsskoleelevene 

• Aktivitetsdager på skolene, møtes på tvers av skolene. 

• Nye Hamarøy skal bli en god samisk kommune 

• Samisk språktilbud på tvers av grensene 

• Kommunen må bidra til flere linjer på KHVGS. 

• Nye Hamarøy må legge til rette for møteplasser på fritiden, bedre muligheter til 

sosialisering. 



• Samisk språktilbud til voksne. 

• Den nye kommunen må gi bedre tilgang på helsesøster. 

• Nye Hamarøy må ikke bruke mere penger enn det de har. 

• Nye Hamarøy må legge til rette for bedre kommunikasjon internt i kommunen. 

2.2 Konklusjoner fra strategisk prosess 

 Utvikling i behov - barnehagene 

• Skutvik barnehage – barnetallet går ned 

• Ulvsvåg barnehage – barnetallet går litt opp 

• Marielund barnehage – barnetallet går ned 

• Innhavet barnehage – barnetallet går ned 

• Drag barnehage – barnetallet går opp 

• Storjord barnehage – barnetallet går ned 

Utfordringer og styrker 

De høyest prioriterte områdene 

• Barnehagene har små fagmiljøer 

• Kommunen må spre den samiske kompetansen på Drag til de øvrige barnehagene 

• Kommunen må nedbemanne, endre strukturen på barnehagene hvis 

demografitrenden fortsetter 

Skolesektoren 

De høyest prioriterte områdene 

• Skolene har gode skolemiljø 

• Kommunen har lærere som ikke fyller kompetansekravene 

• Det er en utfordring å rekruttere nye lærere med rett kompetanse 

• Planene må reflektere at nye Hamarøy kommune er tospråklig 

• Fortsetter elevtallsnedgangen vil det, på sikt, føre til strukturendringer  

Uprioriterte utfordringer og styrker 

• Lik kompetanse blant lærerne 

• Synkende elevtall en utfordring 

• Den samiske kompetansen på Drag skole må deles med de andre skolene. 

3. DELPROSJEKT 10.2.1: Oppvekst og undervisning 

3.1. Oppdragsbeskrivelse  

Med oppvekstsektoren menes her barnehager, skolesektoren, SFO, voksenopplæring, 

musikk- og kulturskolen og flyktningetjenesten. 

Barnevernet vil behandles i en separat sak utenfor denne arbeidsgruppen.  

Samisk innhold i tjenesteproduksjonen 

Den samiske befolkingen har rett til undervisning på samisk. De har lik rett til tjenester, og 

det er en forutsetning at tjenestene tar utgangspunkt og hensyn til samisk språk, kultur og 

samfunnsliv og at tjenestene utvikles sammen med dem. Det samiske perspektivet/samisk 

språk er likeverdig og likestilt med norsk og som fremgår av samelovens språkregler. 



Delprosjektet har følgende oppdrag: 

Forutsetninger: 

• Det skal i arbeidet med oppvekstplanen og organisasjonsplanene tas hensyn til 

overordnede føringer i nasjonale lover og forskrifter. 

• Gruppen skal i sitt arbeid ta særlig hensyn til målsettingen om ressursoptimalisering 

og effektivisering av tjenestene 

Prosjektet skal: 

1. Kartlegge nå-situasjonen og utfordringer, relevante nøkkeltall og statistikk, 

nasjonale og kommunale føringer for oppvekstsektoren (skoler, barnehager, kultur 

og musikkskolen,).Bruken av spesialundervisning må og kartlegges. 

2. Beskrive trender og utviklingsbilder knyttet til tjenestene. 

3. Beskrive dagens organisasjonsstruktur for skolesektoren og barnehagesektoren der 

behov, innhold, kapasitet, funksjoner, økonomi og bygningsmasse drøftes.  

4. Kartlegge tilgjengelige ressurser og framtidige behov for den nye kommunen. 

Kartleggingen må inkludere videregående skole og kartlegge samiske resurser 

særskilt. 

5. Ivareta de føringer og ønsker som beskrives og foreslås i NOU 2016:18 

Hjertespråket. 

a. Vurdere og eventuelt foreslå en av skolene som samisk pilotskole 

b. Vurdere og foreslå etablering av samisk språkressurssenter tilknyttet en av 

skolene i samhandling med barnehagesektoren 

6. Særskilt vurdere styrking av samisk språk i oppvekst og undervisningen, herunder 

samisk språk som obligatorisk fag i stedet for nynorsk. 

7. Ut fra faglige kriterier beskriv behov, innhold, kapasitet, funksjoner, bygningsmasse 

og økonomi, og organisering av den framtidige oppvekstsektoren i nye Hamarøy. 

Med utgangspunkt i den demografiske utviklingen drøft konsekvensene for 

oppvekstsektoren, hvis framskrivningene blir en realitet. Beskriv utviklingen i 

femårsintervall. Må koordineres med digitaliseringsprosjektet. 

8. Gruppen skal se på mulighetene for at elevene kan møtes på tvers av skoler og 

komme med løsninger for bedre kontakt mellom elevene uavhengig av hvilken skole 

de går på. 

9. Beskriv framtidig oppvekstorganisasjon (administrativ). 

10. Prosjektet skal vurdere PP-Tjenestens rolle opp mot eksisterende avtaler mellom 

Hamarøy og PP-Tjenesten Ofoten 

11. Vurdere RKK tilknytning 

Organisering: 

Organiseringen må ta hensyn til nasjonale føringer og de mål og strategier som er utviklet i 

prosjektet. 

Gruppen skal: 

1. Beskrive en organisering som er faglig robust og som bygger på faglige 

prioriteringer. 

2. Foreslå organisering og dimensjonering av skoler og barnehager. 

3. Beskrive og foreslå ansvar og funksjoner i tjenesteproduksjonen. 

4. Beskrive utfordringer og løsninger ved at tjenestetilbudet i Nye Hamarøy blir 

tospråklige (likestilte) 

5. Vurdere og faglig begrunne lokalisering av tjenestene. 



6. Med utgangspunkt i nåsituasjonen og den ønskede organisering må det utvikles 

tiltak som bringer kommunen fra dagens situasjon til den ønskede. Det gjøres 

separate analyser for barnehage og skolesektoren. Tiltakene samles i en 

handlingsplan. 

7. Foreslå nødvendige avtaler med samarbeidspartnere (RKK og PP-tjenesten)  

8. Beskriv framtidig kompetansebehov og kartlegge rekrutteringsbehov på kort og lang 

sikt og foreslå rekrutteringstiltak. 

9. Vurdere forholdet til private barnehager og skoler. 

10. Prosjektet skal ta hensyn til de føringer som kommer ut av Jasska 

Økonomi: 

1. Den nye organiseringen skal planlegges innenfor en total ramme som vil bli 

oversendt arbeidsgruppen når den er klar (som er det beløp Hamarøy og Tysfjords 

vestside bruker i dag). 

2. Beskriv de økonomiske konsekvensene av foreslåtte faglige satsninger og 

strukturendringer. 

3. Tiltakene i handlingsplanen må kostnadsberegnes og legges ved økonomiplanen. 

4. Prosjektplan/Prosessplan (Gruppen utvikler prosjektplanen) 

Med utgangspunkt i mandatet skal prosjektgruppen lage en prosjektplan. Prosjektplanen 

må inkludere en plan for hvordan ansatte, brukere, befolkning og politikere skal 

informeres. I tillegg må prosjektet legge opp til gode involverings- og 

medvirkningsprosesser. 

Prosjekt/Prosessplanen skal minimum inneholde: 

• Prosjektmål 

• Beskrivelse av hovedaktiviteter 

• Framdriftsplan 

• Kritiske suksessfaktorer 

• Prosjektorganisering 

• Delleveranser 

• Informasjon/kommunikasjon 

• Involvering/Brukermedvirkning 

 

Prosjektgruppen har fullmakt til å hente inn kompetanse for å gjennomføre prosjektet på 

en kvalitativ god måte. 

 

Prosjektgruppen skal levere sluttrapport 29. mars 2019. 

 

5. Tillitsvalgte 

God medvirkning fra tillitsvalgte vil være av stor betydning for å sikre en vellykket 

gjennomføring. Styringsdokumentet legger til grunn at tillitsvalgte skal ha en sentral plass i 

programorganiseringen. Tillitsvalgtes representasjon kan variere fra delprosjekt til 

delprosjekt, og avklares i planleggingsfasen i dialog med de tillitsvalgte.   

Se for øvrig punkt 1.2, intensjonsavtalen. 

6. Dokumentoppbygging 

Når gruppen utarbeider dokumentasjon for tjenesteområdene må den ivareta: 



• Nasjonale føringer og mål, strategier og satsingsområder som er utviklet i 

prosjektet. 

• Oppsummere de forhold som er vurdert og forutsetningene for de konklusjonene 

som gruppen har kommet fram til. 

• Gruppen bestemmer hvilke delutredninger som må gjennomføres. Det er en 

forutsetning at en oppsummering med konklusjoner tas i hovedplanen. 

En hovedmal for dokumentene kan være som følger: 

1. Situasjonsbeskrivelser 

2. Mål/strategier/Effektmål/Resultatmål 

3. Beskrivelse av driftsorganisasjon og organisering, både nåværende organisasjon og 

den framtidige 

4. Delmål, satsingsområder og tjenestestrukturer 

5. Kompetanse- og rekrutteringsbehov 

6. Handlingsplan 

Tiltakene som skal bringe kommunen fra dagens situasjon til den ønskede må 

beskrives, kostnadsberegnes og samles i en handlingsplan. Handlingsplanen må 

kobles opp mot økonomiplanen som skal utarbeides for 2020-2023. 

 

Prosjektgruppen kan justere dokumentmalen. 

 

Dokumentet blir en utvidet oppvekstplan. 

 

7. Organisering og ansvar  

Styringsdokumentet for gjennomføring av kommunesammenslåingen beskriver den 

overordnede organiseringen og styringen av delprosjektene. Delprosjekt 10.2.1 er et 

delprosjekt i gruppen av politisk/administrative prosesser. 

Deltakere i delprosjektet:  

• Kommunalsjef for oppvekst Hamarøy, Kurt Fossvik (leder) 

• Kommunalsjef oppvekst Tysfjord: Gunnar Solstrøm 

• Rektor Drag skole/Tysfjord: Britt-Karin Hansen 

• Rektor Hamarøy sentralskole/Hamarøy: Anne Reiten 

• Rektor Hamarøy musikk- og kulturskole/Hamarøy: Johannes Fauchald 

• Styrer Marielund barnehage/Hamarøy: Margrethe Jakobsen 

• Barnehage Tysfjord: 

• HTV UDF Hamarøy: Ingrid Engen 

• Tillitsvalgt Tysfjord: Beate Knutsen Pedersen 

• Solvår Knutsen Turi, SEAD 

Kommunikasjonsrådgiver Tore Løding bistår prosjektet. 

8. Ressursbehov og rammer  

Prosjektet lager et budsjett for arbeidet. 

9. Avhengigheter til øvrige delprosjekter  

Arbeidet i delprosjekt 10.2.1 må koordineres med følgende delprosjekter:  

• Digitaliseringsprosjektet 



• Kultur og frivillighet 

• Overordnet tjenestestruktur 

• Arbeidsgiverpolitikk 

• Økonomiplan 

• Informasjon/kommunikasjon 

• Jasska   

10. Risiko- og sårbarhetsanalyse   

Delprosjektet skal utføre en ROS-analyse  

11. Rapportering  

Prosjektrapportering skjer som hovedregel i de månedlige prosjektmøter med 

prosjektleder samt i møter med Fellesnemnda   

 


