
Referat møte delprosjekt «Identitet, symboler og felles kultur» (ISK)  
 
Sted: Skogheim 
Tid: 09-00-11.00 
Dato: 16.05.2019 
Referent: Tore Løding 
 
 
Tilstede:  
Folkevalgt Hamarøy kommune: May Valle   

Folkevalgt Tysfjord kommune: Beate Rahka-Knutsen  

Ansatt Hamarøy: Jannita Olvik  

Ansatt Tysfjord: Lars P. Paulsen 

Koordinator fra prosjekt nye Hamarøy: Tore Løding 

 

Saksliste: 
 

1. Risiko og sårbarhetsanalyse (Momenter å være oppmerksom på) 
-tid: Det er lite tid, så vi må arbeide raskt og effektivt 
-mange av gruppas arbeidsoppgaver er allerede utført, som for eksempel 
kommunevåpen og kulturarrangement som Miha og Vi e her 
-Økonomi: uavklart foreløpig. Vi er avhengig av å få tilført ekstra midler i prosjektet 
for å få gjennomført oppgaven 
 

2. Forslag til kommunevåpen 
a. Allerede bestemt gjennom jurymøte og folkeavstemning 
b. Kommunevåpenet skal være to svaner basert på helleristningen på Leiknes 

Skal opp for vedtak i kommunestyrene i Hamarøy og Tysfjord i juni 
 

3. Ordførerkjede og andre symboler 
a. kan Hamarøy kommunes ordførerkjede gjenbrukes? (Bruke kjedet og bytte ut 

symboler)?  
i. Tore undersøker dagens kjedes historikk til neste møte 

ii. Det bør i så fall legges til noen samiske symboler blant symbolene i 
selve kjedet 

iii. Tore undersøker mulighetene for gjenbruk (og pris) med sølvsmed før 
neste møte 

1. forslag: baksiden av kjedet kan kanskje være baksiden (nakken) 
på ei lulesamisk kvinnekofte 

iv. Tore tar også kontakt med Anne Silja Turi på Arran for å undersøke 
forslag samiske symboler til ordførerkjedet annesilja.turi@gmail.com 

v. Kommunevåpenet må byttes ut med det nye kommunevåpenet 
(ordførerkjedet må bestilles etter at nytt kommunevåpen er vedtatt i 
begge kommunestyrer) 

vi. Tore sender ut informasjon på epost i august om ordførerkjedesaken 
til gruppas medlemmer 
 

mailto:annesilja.turi@gmail.com


4. forslag til aktiviteter og arenaer 
-nyttårsaften skal det være arrangement og markering 

a. Pyroteknikk (Salangen) – fellesfyrverkeri Ulvsvågsskaret er en mulig felles 
arena (sjekk hvordan Salangen har lykkes, der starter de 19.00. Vi velger 18.00 
som utgangspunkt. Er det mulig å få svaner i fyrverkeriet?) May undersøker 
dette. Spør også Ørjan Higraff. 

i. Jannita spør om Ulvsågsskaret (skihytta) kan brukes. 
ii. Kan røde kors og brannvesenet stille? 

b. Busser bør settes opp (Tore undersøker med Stoklands bussruter) 
c. Bør det være både fellesarr og arrangementer i hver grend? Bør det være 

både arrangement tidligere  
d. Uniformer, håndklær og annet materiell bør ha felles symbol og i størst mulig 

grad fornyes ved sammenslåingspunktet 
 
 

5. Nye veinavn og nye offisielle navn på bygg og anlegg 
a. skilting: merkostnad for bytting av skilt finnes det midler for i sametinget 
b. må byttes: 

alle offentlige bygg (oversikt må lages) 
NB: navnebytter må vurderes, f.eks Hamarøy sentralskole 
(undersøk med rådmann hvor denne saken står) 

c. Tore lager ei liste og sender på epost i august/september 
d. Vi trenger vurdering og ideer for hvordan svanesymbolet kan brukes av 

næringslivet og andre i forskjellige sammenhenger, for eksempel bunader, 
kofter, duodje-produkter 

e. Skilting og profilering avhenger av å få utviklet en helhetlig grafisk profil 
 

 
6. søke midler fra fylket om markering 

a. Ørjan Higraff og Kurt Helge Johansen sender felles forespørsel til 
fylkesmannen for hele sammenslåingsprosessen 

 
Annet: 
-vi bør aktivt bruke infoskjermsystemet som hovedkanal (fleksibelt, kan stedstilpasses, og gir 
store muligheter for spredning i alle andre kanaler) 
 
 
Neste møte blir tirsdag 20. august (tysfjord ASVO). Tore sender ut innkalling med 
informasjon. 
 
 
Referent: Tore Løding 


