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God jul og godt nyttår!
Nå nærmer det seg jul og nyttår med stormskritt. Det innebærer at det snart bare er 
ett år igjen til Hamarøy og Tysfjord kommune slutter å eksistere og nye Hamarøy 
kommune blir til. Mange prosesser og prosjekter er godt i gang og flere vil det bli i 
2019. Fellesnemnda og prosjektgruppen for nye Hamarøy ønsker å takke for et godt 
samarbeid i år og gleder seg stort til nye spennende prosjekter og muligheter til neste 
år. 

Full fart i digitaliseringsprosjektet
I disse dager vurderes ulike alternativer til IKT-plattform. Det er besluttet å gå for 
Office365 som digitalt kommunikasjonsverktøy i den nye kommunen. 
Digitaliseringsprosjektets egne faggrupper innen IKT-infrastruktur, oppvekst, helse og 
omsorg, teknisk og administrasjon har startet sitt arbeid og vurderer fagsystemer, 
bruken av fagsystemer, kompetansenivå og opplæringsbehov. Fra november er Dejan 
Zinajic frikjøpt som personvernombud og leder for faggruppen helse og omsorg. 

Folkemøte om næring
Det arrangeres næringsforum 8. januar kl. 18.00 på Hamarøy hotell. Vi får besøk av 
Steigen Næringsforum og Lev i Steigen som vil dele erfaringer fra arbeidet i Steigen 
med å få næringslivet til å samarbeide, samt synliggjøre hva Steigen kan by på til 
etablerere og tilflyttere.  I tillegg vil prosjektmedarbeider næring Per Elling Braseth-
Ellingsen informere om framdriften for næringsarbeidet i nye Hamarøy kommune.

Oppstart strategisk plan for nye Hamarøy kommmune
Prosessleder for strategisk plan er Kurt-Helge Johansen. Oppstart for 
arbeidsgruppene som skal jobbe med plan for helse og omsorg, kultur og frivillighet, 
næring og oppvekst er 7-8. januar. Arbeidsgruppene skal levere rapport innen påske. 
Mandatene for gruppene ble vedtatt i Fellesnemnda 10.12.18. Gruppene skal vurdere 
dagens sistuasjon i kommunene og lage en overgangsplan og en utviklingsplan innen 
de ulike fagområdene. 

Rapport om Lokaldemokrati lagt frem
Delprosjektet "Fornying og utvikling av lokaldemokratiet" har lagt frem ferdig rapport 
som inneholder politisk struktur. Prosjektet anbefaler blant annet 
Formannskapsmodellen for nye Hamarøy kommune og at det opprettes åtte 
lokalutvalg. Videre anbefaler de en samfunnskontaktfunksjon som skal ivareta 
næringslivet, frivilligheten og lokalutvalgene. Fellesnemnda har vedtatt at rapporten 
skal legge grunnlaget for det videre arbeidet.   



 

Omstillingsavtalen er snart klar
Omstillingsavtalen vil informere om hvordan omstillingsprosessene skal 
gjennomføres. Avtalen bidrar til å gi den enkelte ansatte trygghet i arbeidsforholdet 
under omstillingsarbeidet, skaper best mulig forutsigbarhet og et godt arbeidsmiljø. 
Omstillingsavtalen er i en avsluttende fase og vil være ferdig behandlet i løpet av 
januar/februar.  

Nytt kommunevåpen
Det har kommet inn rundt 130 forslag til nytt kommunevåpen. Torsdag 6. desember 
møttes juryen og valgte ut 10 forslag som er med videre i konkurransen.  I løpet av 
januar kan du være med å avgjøre hva som blir nye Hamarøy kommunes 
kommunevåpen. Avstemning vil skje på nye Hamarøys hjemmeside nyehamaroy.no

Lansering av hjemmeside
Før jul lanseres ny hjemmeside for prosjektet nye Hamarøy. Her vil det blant annet 
komme informasjon om de ulike delprosjektene, aktiviteter fremover og nyheter. Det 
vil også være en helt egen side med informasjon rettet mot ansatte. 
Den nye siden finner du på: nyehamaroy.no

Overordnet administrativ organisering
Forslag til hovedstruktur har vært ute på høring. Rådmannen ønsker en effektiv og 
tett ledergruppe og at det skal jobbes på et strategisk overordnet nivå, hvor det er  
mulighet for å drive utvikling. Det foreslås tre hovedområder under rådmann, helse 
og velferd, oppvekst og samfunnsutvikling med hver sine ledere, samt en 
assisterende rådmann med ansvar for stab og støtte. Gruppen vil vurdere 
høringsinnspillene og legge frem forslag til ny overordnet hovedstruktur i løpet av 
januar. Når overordnet nivå er satt skal lederne være med å utforme tjenestestruktur 
og organisering for sine områder.

Kontakt oss!
Har du spørsmål om arbeidet eller innspill på hvordan vi kan skape en god kommune, 
ikke vær redd for å ta kontakt. Kom innom på Skogheim (Oppeid) for en uformell prat 
eller ta kontakt med:
Prosjektleder Ørjan Higraff på tlf: 906 30 843 
Leder av Fellesnemnda Jan-Folke Sandnes på tlf: 414 36 045.
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