
 
 
 

Referat fra møte mellom prosjektledelse Nye Hamarøy og Nye Narvik og prosjektledelse kirkelig 

Fellesnemnd  

Sted: Kjøpsvik, rådhuset 

Dato: 5.6.2019 kl 1000 

 

Tilstede: 

Ørjan Higraff, prosjektleder Nye Hamarøy 

Viggo J. Dale, prosjektleder Nye Narvik 

Øystein Paulsen, prosjektleder Kirkelig Fellesnemnd 

Tanja Knutsen, kirkeverge Hamarøy 

Kurt Solstrøm, kirkeverge Tysfjord 

Even Ediassen, prosjektmedarbeider Nye Hamarøy 

 

1. Deling av kommunene og økonomiske forhold. Kirkelig Fellesnemnda har fått utarbeidet et 

notat fra KA ang delingen av de to kommunene og økonomiske forhold i den sammenheng. 

Det ble stilt spørsmål hvordan økonomiske forhold hos kirkelig fellesråd skal håndteres ifm 

sammenslåingen og hvorvidt økonomiske tilskudd til kommunene ifm sammenslåingen også 

skal fordeles til kirkelig fellesråd.  

 

a. Enighet om at økonomiske spørsmål ifm fellesrådene og sammenslåingen må 

håndteres når regnskapet for de to fellesrådene for 2019 er avsluttet.  

 

2. Budsjettforslag 2020 for Fellesrådene blir sendt over til hhv Hamarøy og Narvik kommune 

ganske snart. Forslag sendes direkte til økonomisjefer med kopi til prosjektledere. 

 

3. Tjenesteytingsavtale for Fellesrådet i Hamarøy er klart. Dette omfatter områder som innkjøp, 

rådgivning byggeprosjekt, sommer/vintervedlikehold veier til kirkegårder, leie 

kontorlokaliteter Drag og økonomiske spørsmål. 

 

a. Enighet om at utkast til avtale oversendes økonomisjef i Hamarøy kommune med 

kopi til prosjektleder. Deretter vil avtalen bli håndtert videre av økonomisjefen som 

del av den ordinære budsjettprosessen. 

 

4. Stillinger i Lulesamisk område. Dette omfatter stillingen som kateket og diakon. Det er 

bestemt at begge disse to stillingene skal være plassert i Hamarøy og så skal Nye Narvik 



 
 

kjøpe tjenester fra Hamarøy innenfor disse to områdene. Kateketstillingen er 100% finansiert 

av bispedømmeråd. Utfordringen nå er at stillingen som diakon har vært nesten fullfinansiert 

av bispedømmerådet. Tysfjord kommune har gitt et tilskudd til stillingen på kr. 100.000 fra 

to-språklighetsmidlene. Fra 2020 vil stillingen finansieres fra bispedømmeråd med 

halvparten dvs at en 100% stilling vil få tilskudd fra bispedømmerådet på 50%. Resterende vil 

være opp til kommunene å finansiere. Det vil derfor mangle midler til å videreføre stillingen 

som diakon med mindre den finansieres av Nye Hamarøy og Nye Narvik. 

 

a. De to prosjektledere mener at dette må avgjøres som en del av den ordinære 

budsjettprosessen for de to nye kommunene. Svar på dette kan derfor ikke gis før i 

desember 2019. Fellesrådet må innta disse kostnadene i sitt budsjettforslag før det 

oversendes Hamarøy kommune. 

 

5. Kontorlokaliteter for Fellesrådet i Hamarøy kommune. Kirkevergen har innhentet tilbud på 

utvidelse av nåværende kontorlokaler.. Det er estimert til ca. 1,4-2 mill. Alt etter om vi 

bygger ut med alle kontorer som vi ser behov for. Ørjan opplyser at disse kostnadene er 

medtatt i søknaden til Fylkesmannen om ytterligere midler. 

 

 

Møtet avsluttet kl 1300 

 

 

 

Even Ediassen 

Referent  


