
Diskusjonsplattform for å utforme arbeidsgiverpolitikk
Det er utarbeidet en ppt-presentasjon som kan brukes som 
diskusjonsplattform for ansatte, ledere og tillitsvalgte i arbeidet med å 
utforme arbeidsgiverpolitikk for Nye Hamarøy kommune. Denne er nå 
sendt ut til lederne i kommunen som skal bruke den i personalmøter.
Presentasjonen ligger på www.nyehamaroy.no → Arbeidsgrupper og 
delprosjekt →Arbeidsgiverpolitikk

Samarbeid om ansatte i Tysfjord kommune
Nye Narvik og nye Hamarøy intensiverer nå sitt arbeid vedrørende 
fordeling av Tysfjord kommunes sine ansatte. En egen arbeidsgruppe, 
med HR fra begge kommunene og prosjektorganisasjonene, skal nå:
• utarbeide en total oversikt over alle ansatte i Tysfjord kommune
• gjennomføre en enkel kartleggingssamtale for ansatte som innehar 
rådhusfunksjoner eller andre fellesfunksjoner
• utarbeide et utkast til nytt organisasjonskart med bemanningsplan.

Kommunesamarbeid på IKT/digitalisering
Fellesnemda vedtok 22. mai å godkjenne samarbeidsavtalen 
mellom nye Hamarøy og Bodø kommune innenfor området IKT/
digitalisering. Avtalen ble også enstemmig vedtatt av bystyret i 
Bodø kommune den 14. juni 2019. 

Lederstillinger i nye Hamarøy
Kommunalleder for oppvekst blir Gunnar Solstrøm. Grete Prestegård 
har takket ja til stillingen som kommunalleder for helse og velferd. 
Eirik Andre Hopland er tilsatt som rådmann, og Kurt Fossvik er tilsatt 
som assisterende rådmann. 19 personer har søkt på stillingen som 
kommunalleder for samfunnsutvikling, og de første intervjuene 
foretas i uke 26.
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Det samiske perspektiv
Prosjekt nye Hamarøy har opprettet et eget delprosjekt med navn 
«Det samiske perspektiv». Lars Filip Paulsen, Egil Skalltje, Gunnar 
Solstrøm og May Sissel Thomassen er representanter i gruppa. 
Gruppa hadde sitt første fremlegg for fellesnemnda den 18. juni.



Oppsummering delprosjekt Oppvekst 
Faggruppa anbefaler at det opprettes to skolekretser i Hamarøy 
kommune (Hamarøy sentralskole og Drag skole). Det er utviklet egne 
læreplaner for Kunnskapsløftet - samisk. Disse planene er likeverdige og 
parallelle læreplaner for opplæring i samiske distrikt (forvaltningsområdet 
for samisk språk) og for elever utenfor samiske distrikt som får samisk 
opplæring. Drag skole foreslås som samisk profilskole.

Oppsummering delprosjekt Næring
I nye Hamarøy bidrar hjørnesteinsbedrifter som The Quartz Corp og 
Nord-Salten Kraft, sammen med havbruk og bygg- og anlegg, til stor ver-
diskaping. Rekruttering er en felles utfordring. Reiseliv og kulturnæring 
har et uutnyttet potensial for vekst som kan realiseres gjennom en mål-
rettet destinasjonsstrategi. Lulesamisk kultur og levesett representerer 
en unik utviklingsmulighet. Det er også potensiale for utvikling og vekst 
innenfor landbruk, skogbruk og reindrift mener gruppen.

Oppsummering delprosjekt Kultur og frivillighet
Vi skal tilby likeverdige tjeneste, satse på flere møteplasser, 
opplevelser og at hver enkelt aktivt skal bidra. På kort sikt skal 
kulturen styrkes på overordnet nivå, satse på bibliotek og kulturskole, 
slik at innbyggerne får et kulturtilbud på dagens nivå i Hamarøy.  
Videre må områdene kulturskolen, bibliotek, frivillighet, samskaping, 
idrett og friluftliv, samt kulturminner utvikles vider.

Oppsummering delprosjekt Helse og omsorg
Nye Hamarøy bør videreføre Hamarøy kommunes fokus på folkehelse. 
Faggruppa trekker frem utjevning av sosiale helseforskjeller, og  like-
verdig helsetilbud uavhengig av diagnose, bosted, og økonomi. Også 
tillitsskapende arbeid og kompetanseheving i lulesamisk kultur- og 
språkforståelse fremheves. Fremtidens helsehus skal bestå av flere 
korttids- og behandlingsplasser. Med økt satsning på egenmestring og 
velferdsteknologi vil flere klare seg lengre og med færre tjenester.

Nytt kommunevåpen ble vedtatt i Hamarøy kommunestyre 
den 14.juni og skal opp i Tysfjord kommunestyre den 20. juni. 
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Oppsummeringer delprosjekter. Les alle rapportene på www.nyehamaroy.no

GOD SOMMERFERIE!


