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Ny rådmann tilsatt

Fellesnemnda for nye Hamarøy vedtok mandag 8.april å tilby Eirik André Hopland 
stillingen som rådmann i nye Hamarøy fra 1.1.2020. Hopland har hatt stillingen som 
rådmann i Hamarøy kommune siden august 2016. 

- Jeg ser frem til å bli kjent med alle ansatte fra Tysfjord som skal jobbe i nye 
Hamarøy, og har som mål å besøke alle de kommunale arbeidsplassene på Tysfjords 
vestside før den nye kommunen trer i kraft, sier Hopland.

Tidslinje for prosjekt nye Hamarøy
Lurer du på hva som skjer fremover med sammenslåinga? Se tidslinja for prosjektet 
på www.nyehamaroy.no. Faggruppene som utarbeider plan for oppvekst, næring, 
kultur og frivillighet, samt helse og omsorg leverer rapport i slutten av april. 
Gruppene foreslår hvordan tjenestene bør organiseres i nye Hamarøy kommune. Før 
sommeren kommer også nytt kommunvåpen og endelig tjenestestruktur på plass. 

Office 365 og Teams: nye verktøyer i den nye kommunen
Som en del av digitaliseringsarbeidet for nye Hamarøy vil Office 365 brukes i stedet 
for Notes som ikke vil leve videre i ny kommune. Office 365 inneholder mange 
muligheter og en av «de bedre» er Teams. Dette er et produkt for samarbeid og 
samhandling. Mer informasjon kommer etterhvert.

Kommunalsjefer neste

Nå som ny rådmann er ansatt er neste steg å få ansatt tre kommunalsjefer og 
assisterende rådmann. De fire stillingene vil være besatt i løpet av mai/juni. De tre 
hovedområdene som skal ha sin egen kommunalsjef er oppvekst, samfunnsutvikling, 
samt helse og velferd. Assisterende rådmann er tenkt å ha det overordnede ansvaret 
for stab og støttefunksjoner. Assisterende rådmann vil også være rådmannens 
stedfortreder. Denne overordnede strukturen ble vedtatt av fellesnemda 28. februar 
(sak 20/19).

Ny frist for søknader til Bli kjent-fondet
Søknadsfristen er flyttet fra 1. april til 1. mai. Frivillige lag/organisasjoner og 
institusjoner i Hamarøy og Tysfjord kan søke om tilskudd til ulike aktiviteter og 
arrangement fra fondet. Målet er å legge til rette for å bli bedre kjent gjennom 
aktivitet og samarbeid. Det deles ut inntil 10.000 kroner for hvert tiltak eller 
arrangement. Søknadsskjema finnes på hjemmesiden www.nyehamaroy.no→Bli 
kjent-fondet→Søknadsskjema.



 

Samisk kulturforståelse: Mange deltagere på kurs!
Tre av fire identiske kursbolker har allerede gått i februar, mars og april, og kursene 
er svært populære. Siste kursbolken finner sted 6.-7. mai. Kursene er gratis for 
ansatte i Hamarøy og Tysfjord kommuner. Ansatte som har klarert deltakelse med sin 
nærmeste leder oppfordres til å melde seg på. Árran lulesamiske senter, i regi av 
Jasska/Trygg og delprosjekt 5 «Tillitsbygging», tilbyr kurset i Samisk kulturforståelse, 
som et ledd i kompetanseheving for offentlige ansatte og deres samarbeidspartnere.

Hvilke rettigheter har du som ansatt i kommunesammenslåingen?
Omstillingsavtalen gir detaljerte retningslinjer for hvordan omstillingsprosessen skal 
gjennomføres. Avtalen skal bidra til ryddige endringsprosesser og korrekt 
personalbehandling. Avtalen skal også ivareta arbeidsgivers behov for kontinuitet i 
arbeidsoppgaver og kompetanse, samt arbeidstakers behov for medvirkning og 
forutsigbarhet knyttet til forhold som berører egen arbeidsplass. Les mer på 
hjemmesiden www.nyehamaroy.no→For ansatte→Omstillingsavtale.

Bygningsmassen i nye Hamarøy kommune utredes

Fellesnemnda har vedtatt å sette av inntil 500 000 kr til nødvendig kartlegging av de 
kommunale eiendommene i Hamarøy kommune og på Tysfjords vestside. Arbeidet 
skal resultere i en eiendomsutviklingsplan for nye Hamarøy kommune.

Ny politisk organisering
Fellesnemnda har vedtatt politisk organisering for nye Hamarøy kommune.  
Kommunestyret vil bestå av 17 representanter. Nye Hamarøy vil følge 
formannskapsmodellen, og formannskapet vil ha 5 representanter. Ifølge den nye 
kommuneloven er også kontrollutvalg, eldreråd, ungdomsråd og råd for personer 
med funksjonsnedsettelse lovpålagt. Det arbeides nå med å fastsette reglement for 
kommunestyret og et delegasjonsreglement. Hvem som skal sitte i det nye 
kommunestyret vil bli avgjort ved høstens kommunestyrevalg. Valglistene finner du 
på www.nyehamaroy.no.

Skooler er valgt som verktøy for oppvekstsektoren i nye Hamarøy

Skooler gjør det lett å gjøre tilgjengelig årsplaner, fagplaner, periodeplaner og 
dokumenter for alle i skolesamfunnet. Alt er tilgjengelig på nett og via apper så alle 
kan delta uansett telefon, nettbrett eller datamaskin. Skooler synkroniserer lett med 
programmene i Office 365. De som er nysgjerrige på Skooler som LMS (Learning 
Management System) anbefales å søke etter introduksjonsvideoer på YouTube. 
Introduksjonsvideoer finnes både på norsk og engelsk. 
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