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1. INNLEDNING  

Dette mandatet gjelder for det politisk/administrative delprosjektet 10.7: Næringsarbeid, 

næringsplan og næringsutvikling. 

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 

Fellesnemnda har i møte av 19. januar 2018 behandlet spørsmålet om hvordan det skal 

legges til rette for utvikling av næringslivet i nye Hamarøy. Spørsmålet ble bl.a. diskutert 

sammen med Nordland Fylkeskommune i forbindelse med at Hamarøy kommune har søkt 

fylkeskommunen om midler til en ressursanalyse og næringsutvikling. Konsept basert på 

metodikk for næringsvennlige kommuner.     

Fellesnemda har vedtatt at det skal opprettes en stilling som prosjektmedarbeider næring 

og næringsutvikling. Stillingen gis ansvaret for å understøtte og utvikle næringslivet i den 

nye kommunen.  Stillingen vil få et særlig ansvar for dette prosjektet. I utgangspunktet er 

det en engasjementstilling på tre år, med mulighet for fast ansettelse 

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. 

Forvaltning av samisk område 

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

Den nye kommunen tilslutter seg språkområdeordningen/forvaltningsområde for samisk 

språk fra 1.1.2020.. 

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

hovedtariffavtalen). 

Næringsarbeid og næringsutvikling 

Intensjonsavtalen har ingen føringer på dette område uten om det generelle.  

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 næringsutvikling er beskrevet i Styringsdokumentet. 

I Styringsdokumentet beskrives de utfordringer som Nye Hamarøy kommune har innenfor 

dette området:  

«Bakgrunnen for dette prosjektet er flere. I hovedsak kan det deles opp i to: - 

Kommunen/regionen har næringsmessige utfordringer knyttet opp til flytting/nedlegging 

av næringsvirksomhet samt liten befolkning/lange avstander - Kommunen/regionen får 

utfordringer knyttet opp til en ny kommunestruktur i regionen» 

 

2. 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 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 
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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 

Oppsummering fra møtet med næringslivet 

De høyest prioriterte områdene 

• Kommunen må bli mere synlig og proaktiv 

• Kommunen må ha klare mål og strategier 

De nest høyeste prioritetene 

• Kommunen må lage næringsplan og få på plass planverket 

• Kommunen må engasjere seg aktivt i rekrutteringsarbeidet og bidra til innflytting 

• Kommunen må bidra til bedre offentlig – privat samkjøring for å løse fellesoppgaver 

• Kommunen må gi rask og effektiv saksbehandling 

Uprioriterte oppgaver 

• Kommunestyret må vise beslutningsevne og tempo på de store beslutningene 

• Kommunestyret må bidra til å etablere en næringshage (ses i sammenheng med 

næringsforum) 

 

2.2  Konklusjoner fra strategisk prosess 

 

Det området som ble prioritert høyest 

• Utarbeide en strategisk næringsplan - oppdatere planverket 

Andre prioriterte områder: 

• Det bør etableres et næringsforum 

• Kommunen bør satse på næringer basert på samisk kultur og tradisjon 

• Kommunen må bli bedre på tilrettelegging for næringslivet 

2. DELPROSJEKT 10.7: Næringsarbeid, næringsplan og næringsutvikling 

2.1. Oppdragsbeskrivelse  

Delprosjektet har følgende oppdrag:   

1. Gi en statusbeskrivelse av nåværende næringsliv i de to kommunene, 

næringsstruktur, fordeling av bedrifter på næringer, størrelse, antall sysselsatte, 

utvikling i antall yrkesaktive, inn og utpendling av ansatte etc. 

2. Beskriv status, ressursrammer og tjenestetilbud til næringssektoren i dag (begge 

kommuner) 

3. Beskrive nasjonale føringer og trender innenfor næringslivet og drøft hvordan dette 

fremmer eller hemmer næringslivet i Hamarøy (med utgangspunkt i 

statusvurderingen) 

4. Beskriv utfordringene og mulighetene reiseliv/kulturnæringer har for vekst i nye 

Hamarøy og hvordan denne sektoren plasserer seg i forhold til nasjonale trender. 
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(Fremmer eller hemmer trendene). Drøft særlig hvordan samisk kultur kan bidra til 

utvikling av denne sektoren. 

5. Beskriv utfordringene og mulighetene landbruk har for vekst i nye Hamarøy og 

hvordan denne sektoren plasserer seg i forhold til nasjonale trender. (Fremmer 

eller hemmer trendene). 

6. Beskriv utfordringene og mulighetene havbruk har for vekst i nye Hamarøy og 

hvordan denne sektoren plasserer seg i forhold til nasjonale trender. (Fremmer 

eller hemmer trendene). 

7. Beskriv utfordringene og mulighetene mineralnæringene har for vekst i nye 

Hamarøy og hvordan denne sektoren plasserer seg i forhold til nasjonale trender. 

(Fremmer eller hemmer trendene). 

8. Beskriv utfordringene og mulighetene andre næringer har for vekst i nye Hamarøy 

og hvordan disse plasserer seg i forhold til nasjonale trender. (Fremmer eller 

hemmer trendene).  

9. Beskriv de viktigste samiske næringsveiene og drøft mulighetene og utfordringene 

for vekst. Hvordan plasserer disse seg i forhold til nasjonale trender (Fremmer eller 

hemmer de). 

Notatene skal være korte problemnotat som oppsummerer overordnede samfunnstrekk 

10. Planlegg samlinger for å lage et strategisk fundament for det framtidige 

næringsarbeidet i den nye kommunen. På bakgrunn av de konklusjoner som 

framkommer fra samlingene omorganiseres det kommunale næringsarbeidet. En ny 

organisasjon beskrives. 

11. Fra samlingene kommer og en rekke prioriterte tiltak som skal føre deltagerne mot 

det omforente målet. 

Materialet samles og en næringsplan lages (se kap. 6 Dokumentoppbygging). Opplegg for 

samlinger og hvem som deltar planlegges i kap. 4 Prosjekt/prosessplanlegging. Der gjør vi 

en interessentanalyse som definerer de viktigste interessentene. Hele prosjektet og 

prosessen planlegges der. 

Arbeidet skal gjennomføres med god medvirkning og involvering av folkevalgte, næringsliv, 

tillitsvalgte og ansatte. Prosjektet får ansvaret for å aktivt engasjere og involvere 

næringslivet i delprosjektet. Dette gjøres gjennom ved direktekontakt og invitasjon til 

felles strategisamlinger med de ulike aktørene i nye Hamarøy kommune. 

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 
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• 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. 

Dokumentet blir en næringsplan for nye Hamarøy kommune 

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. 

 

7. Organisering og ansvar  

Styringsdokumentet for gjennomføring av kommunesammenslåingen beskriver den 

overordnede organiseringen og styringen av delprosjektene. Delprosjekt 10.7 er et 

delprosjekt i gruppen av politisk/administrative prosesser. 

Deltakere i delprosjektet:  

Prosjektet ledes av prosjektmedarbeider næringsutvikling Per Elling Braseth-Ellingsen.  

• Ordfører Hamarøy: Jan Folke Sandnes  
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• Ordfører Tysfjord: Tor Asgeir Johnsen  

• Næringssjef Hamarøy: Hilde Fredheim  

• Næringssjef Tysfjord: Lars Fillip Paulsen   

• Tre representanter for næringslivet (velges av næringsforum) 

Trainee Beate Nordås bistår prosjektet. 

Prosjektet får fullmakt til å etablere faggrupper der det er nødvendig 

Prosjektet får ansvaret for og aktivt engasjere og involvere næringslivet i delprosjektet. 

Dette gjøres gjennom direktekontakt med de ulike næringsaktørene i nye Hamarøy  

8. Ressursbehov og rammer  

Det lages et budsjett for prosjektet. Midler fra FND og Nordland Fylkeskommune. 

Årsverk prosjektmedarbeider næring: 100 prosent stilling.   

9. Avhengigheter til øvrige delprosjekter  

Det er mange gjensidige avhengigheter mellom de ulike delprosjektene i programmet. 

Delprosjektleder har et særlig ansvar for å sikre koordinering mellom prosjektene, i 

samarbeid med prosjektleder.  

Arbeidet i delprosjekt 10.7 må særlig koordineres med følgende delprosjekter:  

• Digitalisering  

• Utvikling av ny havneorganisering  

• Eierskapsmelding 

• Kommunikasjon  

• Ny tjenestestruktur (næringsvennlig kommune) 

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.   


