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Arkivsaksnr.: 18/476    

 

 

NYTT KOMMUNEVÅPEN I NYE HAMARØY  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Kommunevåpenet for nye Hamarøy skal være de to svanene fra helleristningene på 

dyreberget på Leiknes. Den vedlagte utformingen utarbeidet av designbyrået Tank design, 

hvor svanene er gjengitt i hvitt på blå bakgrunn, skal være den endelige utformingen av 

kommunevåpenet. 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

Bakgrunn: 

 

Tidslinje for saksutviklingen 

 

01/06/2018: Idekonkurransen for nytt kommunevåpen kunngjøres i infoavisen for nye 

Hamarøy 

01/10/2018: Fristen for innsending utgår, med i overkant av 140 mottatte forslag  

11/10/2018: Saksfremlegg i fellesnemnda med vedtak av jurymedlemmer  

07/12/2018: Jurymøte: juryen bestående Kjetil Strand (juryformann og grafiker), Arne 

Andre Solvang (kulturrepresentant gamle Hamarøy) og Åse Haraldsen (kulturrepresentant 

Tysfjord Vest) innstiller svanemotivet som sitt soleklare førstevalg. Juryen utarbeider ei 

liste med 10 rangerte forslag, og begrunnelser for valget av hvert forslag, som skal legges 

ved folkeavstemningen. 

01/01/2019: Den digitale folkeavstemningen for nytt kommunevåpen åpnes på 

nyehamaroy.no 

01/02/2019: Den digitale folkeavstemningen for nytt kommunevåpen avsluttes. Det kom 

inn totalt 571 stemmer. Resultatet:  

1. plass: svanene fra dyreberget (45%)  

2. plass: hummer og gaupe (21%) 

3. plass: spekkhoggeren fra dyreberget (10%) 

28/02/2019: Saksfremlegg for fellesnemnda. Saksbehandler får i oppdrag å engasjere 

profesjonell grafiker til å utforme kommunevåpenet. 

 

 

Saksutredning: 

Prosessen mot et nytt kommunevåpen er den enkeltsaken som har generert desidert mest 



positiv medieomtale av alle sakene i kommunesammenslåinga av nye Hamarøy. Blant 

annet har Avisa Nordland, Fremover, Nord-salten avis og NRK radio omtalt saken flere 

ganger. Saken har også generert mye trafikk på kommunesammenslåingas egen 

hjemmeside nyehamaroy.no, og har også medført stort engasjement i sosiale medier. 

Dette gir grunnlag for å si at det nye kommunevåpenet har ei demokratisk forankring i en 

åpen og synlig prosess. 

 

Når det gjelder formkrav til kommunevåpen er alle gjeldene retningslinjer fulgt. Det er 

ikke lenger noe krav om at de heraldiske reglene skal følges, men saksbehandler og 

designbyrå har likevel valgt å forholde oss til disse så langt utgangspunktet tillater, for 

eksempel er reglene om fargebruk fulgt. Den endelige utformingen av kommunevåpenet 

føyer seg derfor fint inn i tradisjonen, samtidig som det skiller seg ut fra andre våpen på 

en god måte. 

 

Når det gjelder den formelle prosessen med vedtak av nytt kommunevåpen henvises det 

til artikkelen «Kommunevåpen og kommuneflagg» som finnes på nettsiden regjeringen.no 

(se vedlegg). Denne artikkelen har dannet grunnlaget for prosessen så langt, og 

saksbehandler vil følge disse retningslinjene til endelig innsendelse til arkivverket er 

foretatt, med mindre fellesnemda og/eller kommunestyrene i dagens Hamarøy og 

Tysfjord vedtar noe annet.  

 

Vurdering 

I artikkelen åpnes det for at vedtak om kommunevåpen kan utsettes til etter 

sammenslåingen, men saksbehandler anbefaler på det sterkeste at både Hamarøy og 

Tysfjord kommuner føler alternativ 3, det vil si at kommunestyrene i dagens Hamarøy og 

Tysfjord kommuner fatter likelydende vedtak om nytt kommunevåpen i juni 2019.  Dette 

gir store fordeler med tanke på å utarbeide en fullstendig grafisk profil for nye Hamarøy. 

Den grafiske profilen skal gi grunnlag for den visuelle utformingen av kommunale skilt og 

symboler, grafikk på Hamarøy kommunes hjemmeside fra 1.1.2020, grafikk på ansattes 

arbeidstøy, biler og maskiner, osv. Fordelen av å ha mest mulig av dette klart til bruk på 

sammenslåingstidspunktet 1.1.2020 bør ikke undervurderes. Dersom saken utsettes vil 

Hamarøy kommune stå uten kommunevåpen fra 1.1.2020, og alt arbeid som er avhengig 

av at dette er på plass vil måtte utsettes, herunder utformingen av ny hjemmeside for 

kommunen. 

 

Vedlegg som følger saken: 

hamarøy_kommunevåpen.pdf 

Juryens uttqalelse om vinneridéen.doc 

 

 

rådmann 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 

 


