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I. Metodikk og tilnærming
Innledning
Prosjektet har valgt å foreta en belysende studie av fakta, faktorer og kriterier som er
inkludert i mandatet, samt i bakgrunnsdokumentasjonen henvist til av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) og KommunenesSentralforbund (KS).
Analyse
Prosjektet har vurdert og analysert mandatet. Her følger en hensiktsformulering og
beskrivelse av metodikk.
Hensiktsfo rmulering
«Hensikten med denne studien er å ta utgangspunkt i bakgrunn, forutsetninger og behov for å
gi en vurdering og anbefaling om en fornying og utvikling av lokaldemokratiet i (nye) Hamarøy».
Studien skal dekke områdene:
Politisk struktur, ulike sider ved politisk organisering og de folkevalgtes rolle. Forholdet til
kommunens administrasjon inkluderes.
Samspillet mellom kommunen og innbyggerne skal vurderes. Det legges vekt på at
innbyggerne har rettigheter som må ivaretas og kunnskap som er viktig. Mangfoldet av
innbyggerne, frivilligheten og næringslivet inkluderes.
Med utgangspunkt i grunnskolekretsene eller andre valgte rammer (avgjøres underveis), vil
prosjektet gjennomføre utarbeidelse av stedsvurderinger (forenklet) basert på historie,
utviklin g, sammensetning av befolkning og tiltaksplaner.
Det økonomiske aspektet for de forskjellige strukturer må skisseres».
Metodikk
Drøfting av faktorer i studien har til hensikt å vurdere konsekvenser og mulige tiltak.
Delkonklusjonene skal søke å oppsummere årsaker, konsekvenser, eventuelle tiltak og
prioriteres.
Sammenstilling av delkonklusjonene og konklusjon
Hensikten er å presentere en komprimert helhetsoversikt som grunnlag for anbefalingene.
Anbefalte tiltak
På grunnlag av konklusjonen utarbeides en anbefaling og tiltaksliste med en begrunnelse for de
enkelte tiltakene. En slik anbefaling skal være klar, konkret, kortfattet og entydig. Tiltakene
listes i prioritert rekkefølge og deles inn i:
1) kortsiktige tiltak, 2) langsiktige tiltak, 3) behov fo r videre utredninger.
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II. Sammendrag
Prosjektets vurderinger er sett i relasjon til føringer og ambisjoner, visjon, verdigrunnlag,
målsettinger og kriterier som ligger til grunn for kommunereformarbeidet. Prosjektets
vurderinger følger retningslinjene i kommuneloven og gir tilstrekkelig kapasitet, tilstrekkelig
distanse, er effektiv, gir valgfrihet, nødvendig politisk deltagelse, lokal politisk styring og
ivaretar lokal identitet.
Hensikten med denne studien var å ta utgangspunkt i bakgrunn, forutsetning er og behov for å gi
en vurdering og anbefaling om en fornying og utvikling av lokaldemokratiet i (nye) Hamarøy».
Studien har dekket områdene: politisk struktur, ulike sider ved politisk organisering og de
folkevalgtes rolle. Forholdet til kommunens admini strasjon er også vurdert, likeså samspillet
mellom kommunen og innbyggerne. Prosjektet har lagt vekt på at innbyggerne har rettigheter
som må ivaretas og kunnskap som er viktig. Mangfoldet av innbyggerne, frivilligheten og
næringslivet er inkludert.
Det er utarbeidet stedsvurderinger (forenklet) basert på historie, utvikling, sammensetning av
befolkning og fokusområder med utgangspunkt i de bygdene/stedene som er anbefalt som navet
i nye lokalutvalg.
Prosjektet har vurdert mulig politisk struktur, hvor mange utvalg er det hensiktsmessig å
opprette, fordeling av arbeidsområder mellom utvalgene og hvilke inndelingsprinsipp som kan
benyttes. Prosjektets tilnærming ut fra faktorer som økonomi, oversikt, håndterlighet og
struktur tilsa at vi burde søke et nøkter nt antall utvalg. Dagensståsted og erfaringer har gitt
føringer.
Hovedkonklusjonen retter fokus mot nærdemokratiordninger og strukturer som kan justeres
og forbedres i større grad enn å etablere nye ordninger. Lokaldemokrativeiviseren, innspillene
fra fo lkemøtene, tema - og fokusmøtene, de gjennomførte verksteder samt de sentrale
samlingene som prosjektet har fulgt har i stor grad vært sammenfallende og gitt stor
merverdi til prosjektet.
De anbefalinger som er fremlagt medfører justeringer av praksis og t iltak som vil medføre
økonomiske- og ressursmessigepådrag for administrasjonen i samspillet med spesielt
innbyggerne, lag- og foreninger, frivillighet, lokalutvalg og næringsliv. Prosjektet mener dette
vil være gode investeringer for lokal - og nærdemokrat iet!
Større ressurspådrag i samspillet mellom administrasjon og politiske strukturer er ikke
inkludert som følge av anbefalingene, men et utvidet natur - og miljøutvalg vil medføre
økonomiske økninger, også som en konsekvens av at administrasjonen bør utvi des med
funksjoner og faglighet.
Arbeidet med og oppfølging av et foreslått næringsforum vil kreve kontinuerlig fokus fra
administrasjonens side – en «fødselshjelper» støtte er forslått.
Prosjektet vurderer behovet for en frivillighetsstrategi som vil løft e dette samfunnsområdet
betraktelig ift. i dag. Prosjektet anser at Frivilligsentralen, med riktige rammer og incentiver, vil
kunne utgjøre navet i frivillighet, i forholdet til lag- og foreninger og innbyggerne generelt.
Prosjektet har lagt særlig vekt på alle innspillene i denne prosessen. Nye og avgjørende
funksjoner knyttet til en fremtidig samfunnskontaktstruktur ift. utvalg, råd, frivillighet,
lokalutvalg, lag- og foreninger og næringsliv vil medføre flere stillingsressurser i
administrasjonen. Utvik ling av egenkompetanse og stillingsressurser som vil medføre ekstra
kostnader ift. dagens praksis. Dette må vurderes opp mot medvirkningsresultater og
tilrettelegging for alle aktører som er nevnt i utredningen. Foreslåtte incentiver, fond og
støtteordning er mhp. møteplasser og arenaer, om innført, vil også medføre økte ressurser.
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III. Prosjekt fornying og utvikling av lokaldemokratiet - rammer
Bakgrunn
Fellesnemnden Hamarøy og Tysfjord Vest (FND) har i vedtak 18. januar 2018 besluttet å
gjennomføre politi sk delprosjekt «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet», som en temadel
av fellesnemndens Styringsdokument.
8. juni 2017 besluttet Stortinget at Hamarøy og Tysfjord Vest skulle slås sammen med virkning
fra 1. januar 2020. Beslutningen baseres på Fylkesmannens (FM) vurderinger og tilrådning av 29.
september 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt klare føringer og
ambisjoner i kommunereformarbeidet. Grunnleggende dekker disse:
1)
2)
3)
4)

gode og likeverdige tjenester til innbyggerne,
helhetlig og samordnet samfunnsutvikling,
bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og
styrket lokaldemokrati

Intensjonsavtalen mellom Hamarøy og Tysfjord kommune av 12. desember 2016, om
sammenslåing inkluderer mange aspekter, herunder enighet om rammer for - og utv ikling av en
fremtidig politisk styringsstruktur. Som en faktor i et slikt utredningsarbeid vises det også til
Hamarøy kommunestyre sine forutsetninger for sammenslåingen, arkivsak 15/129 2017. Dette
prosjektet skal søke å dekke grensesnitt til aktuelle og relevante samfunnsområder som
fortløpende vil bli vurdert og konkludert.

Deltagelse
FNDhar, basert på et godkjent mandat og rammer, identifisert deltagelse i prosjektet. Det
forutsettes at begge kommunene er representert. Johanne Ellingsen og Svein Skarvik deltar
som prosjektdeltagere mens Fred- E. Dahlberg er utpekt til å lede prosjektet.

Milepæler
Prosjektet følger øvrige arbeidsgrupper og prosjekter der det er/blir identifisert reelle
grensesnitt, som også kan influere på behandling og konklusjoner.
Mandat ble godkjent i FNDmøte av 21. februar 2018. Oppstartmøte gjennomført 1. mars 2018.
Endelig konklusjon og fremleggelse av anbefalinger gjøres i løpet av høsten 2018. Konklusjoner
og tiltak innarbeides, når godkjent, i FNDStyringsdokument.

Rapport ering
Prosjektleder skal rapportere fremdrift i FND, søke fortløpende om innspill, avklaringer og
eventuelle korrigeringer.

Formalia
Prosjektet må i sin utredning forholde seg til Kommunelovens rammer.

Visjoner, målsettinger og verdigrunnlag - føringer
Intensjonsavtalen uthever at:
1)
2)
3)
4)

Kommunestyret i nye Hamarøy skal utarbeide og vedta visjonen for den nye
kommunen. FNDbes likevel gi tidlige føringer og rammer for prosjektet om visjon.
Det skal legges til rette for å utvikle en kommune med like store m uligheter, uten
utkanter, men med samarbeidende tettsteder basert på egenart og potensiale.
Hamarøy kommune arbeider for et samfunn bygd på frihet, mangfold, likeverd,
toleranse, samarbeid og fellesskap.
FNDgis i oppdrag å involvere innbyggerne i den nye kommunen til å foreslå
konkrete forslag på punktene ovenfor.
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Mandat
Prosjektet skal søke å fremlegge et bredt og relevant svar på følgende spørsmål med
anbefalinger om struktur og innhold:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hvilket lokaldemokrati ønsker nye Hamarøy kommune
Hvordan organisere og utforme den politiske styringen i den nye kommunen slik at
folkevalgte blir satt best mulig i stand til å ivareta mandatet velgerne har gitt dem
Hvordan organisere et best mulig samspill mellom kommunen og innbyggerne i
utforming og iverksetting av politiske tiltak
Vurder behovet for nær- demokratiordninger og strukturer og eventuelt gjennomføre en
lokaldemokratiundersøkelse som grunnlag for prosjektets arbeid
Vurder om det er spesielle områder man ønsker å prioritere i den nye kommunen og
om det er behov for å etablere egne utvalg/komiteer på disse områdene
Identifiser delegering - og politiske reglementer for den nye kommunen
Gi innspill om en felles politisk kultur og definer hva som skal kjennetegne
samspillet mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte i den nye kommunen

Særtrekk og særlige føringer
To- språklighet
Nye Hamarøy som to -språklig og multikulturel l kommune som følge av innvandring som gir
ytterligere utfordringer med ivaretagelse av kultur og lokaldemokrati.
Nye Hamarøy er innlemmet i Samisk språkområdeordning, jfr. forskrift fra KMD. I Prop. 96 S,
skisseres rettigheter og forvaltning og det slås fast at samiske språkbrukere ikke skal komme
dårligere ut som følge av endringer i kommuneinndelingene. NOU2016 18 «Hjertespråket» av
10. oktober 2016 gir rammer. Delprosjekt «fornying og utvikling» må samordnes som nødvendig
med delprosjekt «Samiskspråk, kultur og samfunnsliv».
To kommuner – kultur og historie
Kommunedel Tysfjord Vest og Hamarøy kommune representerer i utgangspunktet et fellesskap
som del av Nord- Salten. Imidlertid, både kultur og historie kan variere og erfaringer med
kommunal forvaltning og interne mellommenneskelige forhold kan fremstå som forskjellige.
Disse forhold bør tas med i kommende vurderinger.

Geografi
Den nye kommunen får et større areal og blir liggende i randsonen til Ofoten, Lofoten og Salten.
Kommunesenteret er bestemt å være Oppeid mens det i kommunen finnes større og mindre
tettsteder. Det er forholdsvis store avstander mellom disse tettstedene o g mellom tettstedene
og kommunesenteret. Dette gir utfordringer ift reiseavstand og kontakt på tvers og innad i
kommunen. En relevant og fleksibel kommunikasjons- og informasjons - strategi kan løfte dialog
og informasjon. Prosjektet bør reflektere dette i sine vurderinger.

Demografi
Telemarksforskning rapport om befolkningsfremskrivning frem til 2040, datert januar 2018, er
det siste dokumentet om dette tema for nye Hamarøy.

Kriterier for en god kommunestruktur
KMDgav oppdrag til det såkalte «Ekspertutv alget» om å skissere kriterier for å kunne ivareta de
fire rollene og oppgaveløsningene for disse, se KMDfire føringer og ambisjoner i
kommunereformarbeidet. Kriteriene er:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tilstrekkelig kapasitet
Relevant kompetanse
Tilstrekkelig distanse
Effektiv tjene steproduksjon
Økonomisk soliditet
Valgfrihet
Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
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8)
9)
10)

Høy politisk deltagelse
Lokal politisk styring
Lokal identitet

Prosjektet pålegges å benytte disse ti kriterier i sine vurderinger av løsninger.

Inndelingsloven
Inndelin gslovens § 13 slår fast at ved sammenslåing og deling av kommuner gjelder lokale
forskrifter og vedtekter fremdeles for vedkommende område inntil disse blir endret. Prosjektets
konklusjoner og anbefalte tiltak bør derfor formaliseres om disse blir vedtatt. FND
styringsdokument utgjør således formal -dokumentet.

Oppdrag
Prosjektet skal søke å fremlegge et bredt og relevant svar på følgende spørsmål med
anbefalinger om struktur og innhold:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hvilket lokaldemokrati ønsker nye Hamarøy kommune
Hvordan organisere og utforme den politiske styringen i den nye kommunen slik at
folkevalgte blir satt best mulig i stand til å ivareta mandatet velgerne har gitt dem
Hvordan organisere et best mulig samspill mellom kommunen og innbyggerne i
utforming og iverksetting av pol itiske tiltak
Vurder behovet for nær- demokratiordninger og strukturer og eventuelt gjennomføre en
lokaldemokratiundersøkelse som grunnlag for prosjektets arbeid
Vurder om det er spesielle områder man ønsker å prioritere i den nye kommunen og
om det er behov for å etablere egne utvalg/komiteer på disse områdene
Identifiser delegering - og politiske reglementer for den nye kommunen
Gi innspill om en felles politisk kultur og definer hva som skal kjennetegne
samspillet mellom politikk, administrasjon og tillit svalgte i den nye kommunen

Nye Hamarøy som to -språklig og multikulturell kommune og tilnærmingen til Samisk
språkområdeordning skal vurderes. Det samme gjelder kultur, historie, geografi og om
nødvendig fremskriving av demografi.
Kommunestyret (KST) med underliggende strukturer - vurderes og anbefales.
Lokalutvalg - identifiseres og vurderes ift. skolekretser, tettsteder og geografi. Prosjektet bes
vurdere intern samhandling og koordinering mellom lokalutvalg. Lokalutvalgenes økonomiske
ståsted vurderes. Stedsvurderinger (forenklet) basert på historie, utvikling, sammensetning
av befolkning og tiltaksplaner.
Frivillig sektor - Lag og foreninger - kartlegges i samarbeid med Frivilligsentralen og ønskelige
målsettinger for inkludering og synliggjøring av d isse i kommunen må beskrives.
Økonomi - det økonomiske aspektet for de forskjellige strukturer må skisseres. Status og en
vurdering av kommunale støtteordninger vurderes. Øvrige og etablerte kommunale ordninger
bes også inkludert.
Næringsutvikling - en viktig faktor i den nye kommunen. Hvordan inkludere næringslivet?

Strukturering av delprosjektet
Prosjektet vil benytte struktur og dokumentasjon fra KMDog KSLokaldemokrativeileder i
tillegg til de faktorer som er identifisert, samt oppdraget ovenfor.
Politisk organisering og politikernes rolle - i prosessen med sammenslåing må det avklares
hvordan det politiske systemet i den nye kommunen skal se ut. Veilederen gjør rede for ulike
sider ved politisk organisering og de folkevalgtes rolle.
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Kommunen og in nbyggerne - godt samspill mellom kommunen og innbyggerne bør være en del
av utviklingsarbeidet i en kommunesammenslåingsprosess.Innbyggerne har rettigheter som må
ivaretas og kunnskap som er viktig i utviklingen av lokaldemokratiet. Kommunen bør tenke
gje nnom hvordan mangfoldet av innbyggerne, frivilligheten og næringslivet kan involveres. Det
finnes en rekke ordninger som skal ivareta deltakelse og samspill mellom kommunen og
innbyggerne. Veilederen tar opp ulike rådsordninger og andre representative ordn inger,
betydningen av informasjon og kommunikasjon og praktiske metoder for bruker - og
innbyggermedvirkning.
Lokalsamfunnsmodellen - med utgangspunkt i grunnskolekretsene eller andre valgte rammer i
kommunen, gjennomføre utarbeidelse av stedsvurderinger b asert på historie, utvikling,
sammensetning av befolkning og tiltaksplaner. Betraktningene kan benyttes som grunnlag for å
etablere grensesnitt og strukturer mellom politikere, administrasjon og lokalbefolkning.

Innledning fra Lokaldemokrativeilederen
Når flere kommuner slår seg sammen, må en ny kommune utvikles. Målet med veilederen er å
bidra til at kommunene vurderer sin demokratiske praksis, og utvikler velfungerende
demokratiske arenaer til beste for innbyggerne.
"Eit sterkt lokaldemokrati er både gr unnsteinen i folkestyret og ein føresetnad for tillit og
legitimitet til det nasjonale folkestyret. Med kommunar som ramme gjev
lokaldemokratiet innbyggjarane gode høve til deltaking og engasjement i det offentlege
livet"
Når flere kommuner slås sammen, skal innbyggerne velge nytt kommunestyre. De politiske
partiene har en nøkkelrolle i å sikre god representativitet som er et anerkjent demokratisk
prinsipp og viktig for politisk tillitsbygging. Den valgte forsamlingen som skal ta beslutninger på
vegne av befolkningen bør gjenspeile befolkningen som har valgt den. En skiller mellom sosial
representativitet (bakgrunn), og menings- representativitet (politisk ståsted).
Det er de politiske partienes ansvar å balansere sosial representativitet mot hensynet til at
partiets politiske synspunkter ivaretas. De politiske partienes rekrutterings - og
nominasjonsprosesser er de viktigste kanalene til politiske tillitsverv. De avgjør i stor grad hvem
som til sist blir kommunens folkevalgte. Partiene har ulik praksis, men e r generelt
opptatt av sammenhengen mellom sosial representativitet og meningsrepresentativitet. I en
sammenslåingsprosessbør de politiske partiene være opptatt av geografisk representativitet,
slik at det nye kommunstyret speiler hvor innbyggerne bor. Kvoteringsregler for partiene
40/60.
Kommuneloven signaliserer at kommunal virksomhet skal kjennetegnes av tillit og bygge på en
høy etisk standard. En handling skal være lovlig, men også kunne begrunnes etisk og ses i
sammenheng med kommunens øvrige mål og verdier.
Kommunen skal forvalte fellesskapets ressurser på en god måte, fastsette innbyggernes
rettigheter og plikter og tildele tjenester. Dette har stor betydning for den enkeltes
rettssikkerhet og velferd. Lover, regler og interne rutiner regulerer hvordan kommunen
forvalter sitt samfunnsansvar.Gjennom å kjenne til og følge reglene kan folkevalgte og
ansatte sikre at beslutninger blir så riktige, rettferdige og gjennomtenkte som mulig, og bidra
til den allmenne tilliten til kommunen.
Det handler blant annet om at innbyggerne skal kunne være trygge på at kommunen løser sine
oppgaver på en måte som ivaretar sentrale forvaltningsverdier som likebehandling, personvern,
habilitet, klageadgang, offentlig innsyn og åpenhet i den politiske og administrative
vir ksomheten.

8

1. Hvilket lokaldemokrati ønsker nye Hamarøy kommune
Lokaldemokrativeilederen Kommunene er lokaldemokratiske arenaer som forvalter
viktige oppgaver og tjenester som berører folks hverdagsliv. Det er viktig å sikre at ulike
stemmer blir hørt og at ulike interesser blir representerte.
Enkelte sider ved lokaldemokratiet er fastlagt nasjonalt, som for eksempel stemmerettsreglene
og valgbarhetsbestemmelsene. Samtidig har kommunene mulighet til å gjøre lokale valg og
prioriteringer, for eksempel med hensyn til antall kommunestyrerepresentanter, opprettelse av
ulike råd og utvalg og organisering av det politiske arbeidet.
«Høy valgdeltakelse ved lokalvalg er viktig for lokaldemokratiet. Demokrati handler også
om å skape arenaer for deltakelse mellom valg. Innbyggermedvirkning kan supplere det
representative demokratiet, bidra til at flere stemmer blir hørt og at grunnlaget for å
fatte beslutninger blir bedre» .
Innbyggerne trenger innsyn i hvordan saker blir behandlet og hva som er blitt prioritert i
kommunestyret. Dette inkluderer muligheten til å vurdere flertallet av kommunestyret sin
politikk sett opp mot opposisjonen sin politikk. Dette betinger at kommunen er åpen og
tilgjengelig, og har et kontinuerlig fokus på hva som kan gjøre lokaldemokrati et bedre.
Ved en kommunesammenslåing bør kommunen vurdere tiltak som bygger tillit, trivsel, kultur og
gode arbeidsbetingelser for de folkevalgte. Det er viktig at flest mulig av innbyggerne kan ta på
seg verv som folkevalgte. Både kommunen og partiene har ansvar for at det legges til rette for
at det er motiverende og attraktivt blant alle grupper i befolkningen å være folkevalgt.
Den interne kulturen i kommunen har også betydning for de folkevalgtes opplevelse av rollen.
Det handler om tillit, åpenhet og respekt mellom politikere, og mellom politikere og
administrasjon. Både de folkevalgte og kommunen har ansvar for god samhandling og tillit
mellom partene. Tillit opparbeides gjennom god informasjon, innsyn og åpenhet, kombinert med
klare ansvarslinjer og tydelige forventninger til rollen som folkevalgt.

1.1 Kommunestyret (KST) med underliggende strukturer
Lokaldemokrativeilederen I prosessen med sammenslåing må det avklares hvordan det
politiske systemet i den nye kommunen skal se ut mhp. ulike sider ved politisk organisering og
de folkevalgtes rolle.
Vurdering Prosjektet oppfatter at Hamarøy kommune fortsatt skal benytte formannskapsmodellen, bekreftet av KMDifm. forskrift grensesetting. Derfor vurderes ikke modell
«parlamentarisme» i dette prosjektet .
Prosjektet vil vurdere og anbefale om det skal etableres utvalg og komiteer, og om det
eventuelt skal delegeres oppgaver til organ under kommunestyret.
Lokaldemokrativeilederen Politiske utvalg og komiteer Kommuneloven I henhold til
kommunelovens § 10 og § 10 a kan kommuner opprette politiske utvalg og komiteer med
bestemte oppgaver og ansvar, som enten forbereder saker for kommunestyret og, dersom de har
delegert myndighet, ferdigbehandle tildelt e saker. Ny kommunelov vedtatt 7. juni 2018 gir at:
Betegnelsene faste utvalg og komiteer erstattes av utvalg .
Å opprette politiske utvalg kan være hensiktsmessig fordi det gjerne vil være behov for en viss
arbeidsdeling og spesialisering. Andre hensyn som taler for etablering av politiske utvalg, er at
det kan legge til rette for en bredere og dypere deltakelse i politiske beslutningsprosesser.For
innbyggerne vil utvalg kunne gi flere kontaktpunkter til kommuneorganisasjonen og den enkelte
folkevalgte. Innbyggere som ikke har plass i kommunestyret kan i noen modeller også
rekrutteres som medlemmer. Slik kan flere interesser og synspunkt i kommunepolitikken
synliggjøres, de folkevalgtes ombudsrolle kan styrkes og i noen tilfeller kan det føre til ny
rekrutte ring inn i kommunepolitikken. Samtidig kan etablering av politiske utvalg også
representere styrings- og demokratiutfordringer. Et stort antall politiske organer med ulike
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ansvarsområder kan gi en mer fragmentert kommuneorganisasjon med større koordinering sbehov, ansvarsuklarhet og redusert styrings- og beslutningseffektivitet.
Det er vanlig å skille mellom to hovedprinsipper for inndeling av utvalg: et formålsprinsipp og
et funksjonsprinsipp. Inndeling av utvalg etter formålsprinsippet er å gi politikern e god
kunnskap om sektor - og tjenestespesifikke forhold, inndeling etter funksjon forventes å legge
til rette for mer tverrgående, helhetlig innsikt og ansvar.
Prosjektet har vurdert spørsmålene ovenfor: «Hvor mange utvalg er det hensiktsmessig å
opprette , hva er en hensiktsmessig fordeling av arbeidsområder mellom utvalgene og hvilke
inndelingsprinsipp kan benyttes»? Prosjektets tilnærming ut fra faktorer som økonomi,
oversikt, håndterlighet og struktur tilsier at vi skal søke et nøkternt antall utvalg. Dagens
ståsted og erfaringer vil gi føringer.
Vurdering Kommunestyret (KST) Antallet kommunestyremedlemmer er iht. Intensjonsavtalen
fastsatt til 17, bekreftet av KMD.Dette antallet vurderes relevant ift. balanse mellom bred
representasjon og god politisk styring. Prosjektet har vurdert hvordan endringer i oppgaver og
organisering i forbindelse med en sammenslåing kan påvirke folkevalgtrollen. Folkevalgte har en
ombudsrolle, styringsrolle, lederrolle og arbeidsgiverrolle. Folkevalgte er representanter for
innbyggerne, ansvarlige for kommunens drift, organisering og resultater, de skal representere
kommunen utad, sette dagsorden og peke på ulike løsningsforslag. Prosjektet vurderer at
folkevalgtes roller og oppgaver ikke endres som følge av kommunesammenslåingen.
Delkonklusjon KSTvidereføres med 17 representanter. Ulike tiltak i koordinering mellom
politikk, administrasjon og innbyggere vil medføre ekstra kostnader.
Anbefaling Det utarbeides delegasjonsreglement (mandat) til ordfører , underlagte
utvalg/kom iteer samt til rådmannen. Følges opp under mandatets punkt 6, «Delegering- og
politiske reglementer».
Kommentar Delkonklusjon og anbefaling gir ingen økonomisk- og ressursmessigøkning, isolert
sett. Prosjektet foreslår imidlertid ulike tiltak i koordiner ing mellom politikk, administrasjon og
innbyggere som vil medføre ekstra kostnader ift. dagens modell.
Formannskapet (FSK)
En videreføring av formannskapsmodellen medfører at Hamarøy kommune viderefører
formannskapet som politisk verktøy, primært ansvarlig for behandling av økonomiplan,
årsbudsjett og skattevedtak. I tillegg kan formannskapet tildeles avgjørelsesmyndighet i alle
saker der ikke annet følger av lov. Saksbehandlingsreglenei kommuneloven gjelder. Antallet på
5 representanter videreføres iht. Intensjonsavtalen.
Delkonklusjon FSKvidereføres med 5 representanter.
Anbefaling Det utarbeides reglement og delegasjon for FSK.Følgesopp under
mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer».
1 .2 Utvalg
Driftsutvalget ble nedlagt av Hamarøy kommunestyre i forrige kommunestyreperiode.
Prosjektet ser ingen grunn til å gjeninnføre dette utvalget. Det anbefales at formannskapet
viderefører driftsutvalgets oppgaver som etablert praksis.
Delkonklusjon Utvalget aktiviseres ikke.
Lokaldemokrative ilederen Faste utvalg Kan opprettes av kommunestyret der formål, hensikt
og virksomhet formuleres. Utvalgene kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker der ikke
annet følger av lov. Utvalgene skal ha minst 3 medlemmer som ikke trenger å være medlem av
kommunestyret. Generelle valgbarhetsregler gjelder (stemmerett og bosatt i kommunen, er
valgbare og pliktige til å ta på seg vervet).
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Fast Utvalg for Plansaker (FUP)
Planavdelingen i kommunen har som hovedoppgave å skape gode og sikre fysiske bomiljø,
legge til rette for næringsutvikling, ivareta kommunens egenart, og en forsvarlig bruk og vern
av kommunens areal - og naturressurser, samt dekke samfunnets behov for stedfestet
informasjon.
FUPer et viktig utvalg, som på vegne av kommunestyret, forvalter ut forming av samfunnet.
Det er administrasjonens oppgave å gi politikerne best mulig råd på veien slik at de fatter
kloke og fremtidsrettede beslutninger. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter bygger
på lovens formålsparagraf; § 1- 1, der Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den
enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å
samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern
av ressurser. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet, medvirkning og
prinsippet om universell utforming skal ivaretas.
Vurdering Erfaringer med FUPi samspill med administrasjonen og som utvalg under
kommunestyret er en ordning som har fungert godt i Hamarøy kommune. Ved sammen slåing vil dette utvalget få en enda viktigere rolle ift. plan - og bygningsloven hva gjelder
arealforvaltning spesielt. Ny Havneplan for nye Hamarøy skal også forholde seg til plan - og
bygningsloven samt til Lov om Havner og Farleder av 2009. Tilrettelegging for
næringsutvikling vil også være et fokusert tema for FUPi nye Hamarøy kommune.
Sammensetning av FUPsom i dag med 7 stk.
Delkonklusjon FUPvil etter sammenslåing, stå overfor større og bredere oppgaver enn i dag. FUP
videreføres i sammenslått kommune med sammensetning som i dag. FUPgis et eget reglement og
delegasjon fra kommunestyret.
Anbefaling Det utarbeides reglement og delegasjon for FUP.Følgesopp under mandatets punkt
6, «Delegering- og politiske reglementer».
Kommenta r Delkonklusjon og anbefaling gir ingen økonomisk- og ressursmessigøkning, isolert
sett. Prosjektet foreslår imidlertid ulike tiltak i koordinering mellom politikk, administrasjon og
innbyggere som vil medføre ekstra kostnader ift. dagens modell.
Kontrol lutvalg
Er et organ kommunen må ha (pålagt). Utvalget skal kontrollere den kommunale virksomheten
på vegne av kommunestyret. Kommunestyret velger medlemmer til dette utvalget. Ny
kommunelov fastsetter minimum medlemsantallet til 5. Leder må ikke være medle m av samme
parti som ordfører. Minst ett av medlemmene skal velges blant representantene i
kommunestyret. Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen.
Utvalget skal blant annet føre kontroll med at regnskapet blir revidert, med kommunens
økonomiforvaltning og med oppfølging og konsekvenser av de vedtakene som gjøres.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for forvaltningsrevisjoner,
basert på risiko - og vesentlighetsvurderinger. Planen skal vedtas politisk.
Saksbehandlingsreglenei kommuneloven gjelder i de fleste tilfeller. Kontrollutvalget og
revisjonen får i ny kommunelov utvidet rett til innsyn i virksomheter som utfører oppgaver på
vegne av kommunen. Det lovfestes at kontrollutvalgets sekretari atet skal være uavhengig av
kommunens administrasjon, og det fastsettes nærmere regler for dette.
Delkonklusjon Kommunen er pålagt å ha dette utvalget. Kommuneloven gir mandat og
rammer. Utvalget utvides til 5 representanter. Kontrollutvlaget får utvidet mandat i ny
kommunelov.
Anbefaling Kontrollutvalget må ha større synlighet hos folkevalgte og i befolkningen.
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Kommentar Delkonklusjon og anbefaling gir en økonomisk- og ressursmessigøkning, i og med
utvalget utvides med 2 medlemmer. Større synlighet kan medføre ekstra kostnader ift. dagens
modell.
Partssammensatt utvalg (PSU)
Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg) skal opprettes i alle kommuner. PSUskal
behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. PSU
regnes som fast utvalg. Loven fastlegger at politisk valgte representanter, og ikke
administrasjonen, ivaretar arbeidsgiverrollen så langt utvalgets oppgaver strekker seg. PSUskal
behandle ansettelsesaker, omgjøring og endring av stillinger, reglementer, instrukser,
permisjoner, tolkning av avtaler, utarbeider personal - politiske retningslinjer mm. Nærmere
retningslinjer fastsettes av kommunestyret etter forslag fra utvalget.
Utvalget er partssammensatt med representanter fra arbeidstagerorganisasjonene etter
forholdstallprinsippet. Hovedavtalen regulerer nærmere oppgavene til PSU.
Delkonklusjon PSUregnes som fast utvalg og videreføres som i dag.
Anbefaling Antall og sammensetning av tillitsvalgte i utvalget må gjennomgås og fastsettes.
Det utarbeide s reglement og delegasjon for PSU.Følges opp under mandatets punkt 6,
«Delegering- og politiske reglementer».
I Tysfjord er det etablert PSUutenfor FSK.Hamarøy kommunestyre har valgt å delegere PSU
til formannskapet og tillitsvalgte, der møter settes e tter behov. Dette er en ordning som
fungerer i samspillet mellom formannskap og ansatte. Ordningen anbefales videreført.
Kommentar Delkonklusjon og anbefaling gir ingen økonomisk- og ressursmessigøkning.
Lokaldemokrativeilederen Kommunedelsutvalg
Kommunelovens § 12, Kommunestyret kan formelt opprette kommunedelsutvalg for deler av
kommunen. Kommunestyret velger selv medlemmer og leder, hvis det ikke er vedtatt at
medlemmene skal velges av innbyggerne selv ved direkte valg. Kommunedelsutvalg er behandlet
i dette prosjektet under spørsmål 3: «Hvordan organisere et best mulig samspill mellom
kommunen og innbyggerne i utforming og iverksetting av politiske tiltak» , der det skisseresat
utvalgsmedlemmene velges direkte av beboerne i området i henhold til vedt ekter.
Nye vedtekter bør utarbeides som et felles grunnlag for utvalgene. Den vide juridiske rammen
betyr at det er stor variasjon i hvordan ulike kommuner praktiserer denne lovbestemmelsen, og
en ordning med kommunedelsutvalg kan utformes på mange forskj ellige måter. Prosjektet
foreslår at Lokalutvalgene ikke får delegert direkte beslutningsmyndighet, men at kommunen
bruker utvalgene som høringspart og sparrings-partner ved behov. I tilfelle direkte valg, skal
valglovens bestemmelser følges bare «i den gr ad det er hensiktsmessig», som det heter i loven.
Lokalutvalgene kan benyttes i forskjellige roller fra høring, service, forvaltning og utvikling.
Prosjektet velger å legge vekt på rollene høring og utvikling.
Delkonklusjon Lokalutvalgsmedlemmene velges direkte av beboerne i området i henhold til
vedtekter. Lokalutvalgene får ikke delegert direkte beslutningsmyndighet, men kommunen
bruker utvalgene som høringspart og sparringspartner ved behov.
Anbefaling Nye vedtekter bør utarbeides som et felles grunnl ag for utvalgene. Følges opp under
mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer».
Kommentar Delkonklusjon og anbefaling gir ingen økonomisk- og ressursmessigøkning, isolert
sett. Prosjektet foreslår imidlertid ulike tiltak i koordinering mell om politikk, administrasjon og
lokalutvalg som vil medføre ekstra kostnader ift. dagens modell.
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Klageorganer
Det er først og fremst de som er part i en sak, som har rett til å klage og som skal få fastsatt sin
rettslige stilling overfor kommunen. Det er kun enkeltvedtak som det er anledning å klage på.
Klagebehandlingen følger detaljerte regler i forvaltningsloven. På områder som sosial- og
helsetjenester, utdanning og plan - og bygningssaker er det bestemmelser som avviker fra
forvaltningsloven, der klager skal gå til statlig klageinstans ved behov. Kommunestyret avgjør
om den kommunale klageinstansen skal være kommunestyret, formannskapet, eller en eller
flere særskilte klagenemnder.
Det anbefales å opprette og formalisere en felles klagenemnd med basis i formannskapet, som
behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd, med mindre annet
følge r av særlovgivningen eller myndigheten er delegert til et utvalg. Klagenemnda består av 5
medlemmer med varamedlemmer, valgt for den kommunale valgperiode. Medlemmene velges
blant formannskapets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for nemnda jfr.
kommuneloven § 10 pkt. 3.
Klagenemndas møter er lukket for publikum, og avholdes etter behov, etterat det ordinære
formannskapet er lukket.
Det må skilles mellom den interne kommunale praksis mhp. avviksrapportering som skal
gjøres i linjen og eksterne klager og tilsynsrapporter. Intern avviksrapportering gjøres i linjen
via nærmeste leder og behandles og lukkes også av denne. Rapport sendes til
rådmannen. Eksterne rapporter og klager behandles av fagansvarlig, fagutvalg, FSKeller KST.
Fagansvarlig og fagutvalg rapporterer status som referatsaker.
Delkonklusjon Det er kun enkeltvedtak som det er anledning å klage på. Klagebehandlingen
følger detaljerte regler i forvaltningsloven. Hamarøy kommune har ikke en etablert klagenemnd.
Eksterne rapporter og klager behandles av fagansvarlig eller fagutvalg. Fagansvarlig og fagutvalg
rapporterer status som referatsaker. På områder som sosial- og helsetjenester, utdanning og
plan - og bygningssaker,er det bestemmelser som avviker fra forvaltningsloven, der klager skal
gå til statlig klageinstans ved behov. Klagenemnd må etableres.
Anbefaling Det anbefales å opprette og formalisere en felles klagenemnd med basis i
formannskapet. Medlemmene velges blant fo rmannskapets medlemmer. Kommunestyret velger
leder og nestleder for nemnda jfr. kommuneloven § 10 pkt. 3. Mandat og delegering f ølges opp
under mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglement er».
Kommentar Delkonklusjon og anbefaling forventes ikke å gi noen økonomisk- og
ressursmessigøkning utover ordinære saksforberedelser.
Naturutvalg
Naturutvalget i dagens Hamarøy har ansvaret for kommunale naturforvaltnings saker. Den
administrative rollen er knyttet til saksfeltene vilt - og innlands- fiskeforvaltning. Lovgrunnlaget
er basert på flere miljølover der Viltloven med forskrifter og Lakse- og innlandsfiskeloven er
vesentlig.
Mandat finnes i eksisterende delegasjonsreglement der delegasjon e r knyttet til VILTLOVEN
AV 29.05.1981 NR. 38. Kommunensmyndighet etter lovens § 4, pkt. 4, er delegert.
Naturutvalget består i dag av 5 medlemmer.
Vurdering Naturutvalget har en svært begrenset funksjon. Administrativ støtte kjøpes av
Tysfjord kommune på viltforvaltningsområdet. Prosjektet vurderer en utvidelse av mandat og
myndighetsområde der natur og miljø vil være hovedkomponentene i en utvidelse.
Utvidelsen vil være knyttet til de fire t emaene; fiske - og viltforvaltning/skog - og landbruk,
havbruk, marin verneplan/øvrige verneområder i kommunen.
Utvidelse og redefinering av utvalgets arbeidsområde behandles i spørsmål 5, der også
grensesnitt til spesielt Fast Utvalg for Plansaker og nærin gsarbeidet i kommunen vil bli drøftet
og konkludert.
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Delkonklusjon Naturutvalget har en svært begrenset funksjon. Det er naturlig å vurdere en
redefinering av ansvarområdet. Prosjektet vurderer en utvidelse av mandat og
myndighetsområde der Natur og miljø vil være hovedkomponentene i en utvidelse.
Anbefaling Prosjektet anbefaler en utvidelse av mandat og myndighetsområde der natur og
miljø vil være hovedkomponentene i en utvidelse. Utvidelsen vil være knyttet til de fire
temaene; fiske - og viltforvaltnin g/skog- og landbruk, havbruk, marin verneplan/øvrige
verneområder i kommunen. Mandat og delegering f ølges opp under mandatets punkt 6,
«Delegering- og politiske reglementer»
Kommentar Delkonklusjon og anbefaling vil medføre økonomisk- og ressursmessigøkning.
Utvidelse av mandat og myndighetsområde, møtefrekvens, administrative ressurser samt fag og kompetansebygging vil medføre ekstra kostnader ift. dagens modell. Dette må sees opp
mot det faglige løftet og det politiske potensialet til å påvirke egenutv ikling av kommunen.

1.3 Andre råd og utvalg utgått av kommunestyret
Ikke alle er tatt med, kun de mest fremtredende og relevante. Utvelgelse av representanter
gjøres ifm. nytt kommunestyre for de fleste av disse og fungeringstid er gjeldende
kommunestyrep eriode.
Trafikksikkerhetsutvalget Styringsgruppa i Trafikksikkerhetsutvalget har følgende
mandat:
1. Utarbeide handlingsplan for trafikksikkerhet for Hamarøy kommune
2. Kontaktledd mellom kommunens innbyggere/politikere/administrasjon og Vegkontoret
3. Være høri ngsinstans i trafikksikkerhetsspørsmål/ -saker
4. Være ansvarlig for fremtidige revisjoner av trafikksikkerhetsplanen
Strategisk Folkehelseteam Strategisk team har en overordnet funksjon og er styringsgruppe for
folkehelsearbeidet i kommunen. Teamet skal årl ig utarbeide en handlingsplan for folkehelse og
gjennom denne planen koordinere og avklare tiltak mellom enhetene, samfunnet og frivillig
sektor. Politisk representant i teamet er valgt av Formannskapet. Det samme gjelder
representant fra frivillig sektor med daglig leder i Frivilligsentralen. Øvrige medlemmer i teamet
oppnevnes av rådmannen: kommunelege, representant fra teknisk, oppvekst, kultur/næring,
rådmann og folkehelsekoordinator. Denne leder teamet og har sekretariatet. Kommunen er
medlem i «Sunne kommuner» - WHO norske nettverk. Folkehelsekoordinator er medlem i
nasjonalt forum for landets folkehelsekoordinatorer mens politisk representant i teamet deltar
på generalforsamling.
Politiråd Er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi (lensmann) og kommunale
myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke og kriminalitetsforebygging og trygghet i
lokalsamfunnet.
Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet forpliktet til å ta initiativ til opprettelse av
politiråd med den enkelte kommune. Ordningen er frivillig for kommunene. Hamarøy
kommune har inngått slikt samarbeid. Representant til politirådet utnevnes av kommunestyret og følger kommunestyreperioden.
Politirådene skal være strategiske organ for det lokale kriminalitets forebyggende arbeidet. Skal
sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Samarbeide gjennom
politiråd skal bidra og involvere og ansvarliggjøre lokalpolitikere i det kriminalitets
forebyggende arbeidet samtidig støtte opp under målsettingen om et l okalt forankret politi.
Idrettsråd Lovnorm for Idrettsråd er vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Det kommunale
Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og gjeldende lovnorm som
inneholder et minimum av det idrettsrådet må ha i sin egen lov.
Arbeidsmiljøutvalg Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et
arbeidsmiljøutvalg (AMU). Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like
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mange representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert.
Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke bestå av flere enn åtte personer.
Hvis det er uenighet mellom partene, er det arbeidsgiver som bestemmer antallet.
Beredskapsråd er et forum der alle som jobber med beredskap k an møtes for gjensidig
orientering om beredskapsarbeid. Fylkesmannen anbefaler at kommunene oppretter et
beredskapsråd som møtes 1 til 2 ganger i året. Beredskapsrådet er som oftest satt sammen av
ordfører, rådmann og beredskapskoordinator, i tillegg til i nterne og eksterne fagansvarlige.
Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både
meglingsinstans og domstol. Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre
lekfolk og like mange varamedlemmer. Forliksrådsmedlemmene velges blant kommunenes
innbyggere, for fire år om gangen.
Heimevernsråd De kommunale heimevernsnemdene ble avviklet i 1. juli 2017, og
erstattet med nemnder på distriktsnivå.
Jordskifteutvalg I hver kommune skal det være et særskilt utvalg for jords kiftesaker. De som
er med i utvalget skal ha kompetanse i saker jordskifteretten til vanlig har i kommunen.
Jordskifterettslederen fastsetter hvor mange det skal være med i utvalget for hver kommune.
Jordskiftemeddommere Lagrettsmedlemmer og meddommere er ikke fritatt fra valg i
jordskifteutvalget, jfr jordskifteloven § 8. Det skal velges 20 meddommere. Kravene om
kjønnskvotering gjelder.
Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Å
være megler er et verv som blir betalt på timebasis. Hensikten er at partene gjennom dialog
kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller
gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.
Akutt forurensningsutvalg Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av
normal virksomhet i kommunen. Landets kommuner er organisert i 34 beredskaps regioner. Et
Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og
aksjonsplikten. Hamarøy deltar i Ofoten Interkommunale Utvalg for akutt forurensning.
Kirkelig Fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner. Rådet
består av representanter fra alle menighetsråd i kommunen. En representant velges blant
kommunestyret til rådet.
Frivillighetsråd Kommuner og frivillige organisasjoner kan inngå lokale samarbeidsplattformer der prinsippene for samarbeidet nedfelles. Der det er naturlig, kan det også
utarbeides partnerskap mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Kommuner kan også ha
arenaer for kontinuerlig dialog med frivillig sektor, f.eks. frivillighetsråd eller frivillig hetsforum der alle frivillige organisasjoner i kommunen inviteres til å delta. Frivillig sektor
bør involveres i planprosesser i de saker det er naturlig.
Salten Kultursamarbeid Formålet med Salten Kultursamarbeid er at Salten skal framstå som en
samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Salten
Regionråd utgjør årsmøtet for kultursamarbeidet. Medlemmene i samarbeidet er kommunene i
Salten. Hver kommune har valgt hver sin representant til et kulturutvalg. Dette utvalget står
ansvarlig for virksomheten i Salten kultursamarbeid mellom årsmøtene.
Rådet for Nordlandsmuseet Rådet består av en person fra hver kommune som b idrar til
stiftelsens drift med et minstebeløp. I tillegg utpeker Salten Regionråd et medlem til rådet.
Rådet møtes en gang i året og velger styremedlemmene i Stiftelsen Nordlandsmuseet.

15

Takstnemnd for Eiendomsskatt Takstnemnda skal fastsette eiendommenes skatteverdi ved
taksering. I forhold til nemndas habilitet er det følgende opplysninger i eiendoms- skatteforums
håndbok. Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner for å sitte i takstnemnda eller
overtakstnemnda. Utgangspunktet er at alle som kan motta valg til kommunestyre kan velges
til takst - eller overtakstnemnda.
Medlemmer av formannskapet bør likevel ikke oppnevnes da formannskapet har klagerett. Det
er mulig at heller ikke medlemmer av kommunestyret bør oppnevnes. Sentrale tjenestemenn er
utelukket fra valg etter kommuneloven § 14. Kommunestyret velger 3 medlemmer,
varamedlemmer, leder og nestleder.
Klagenemnd for Eiendomsskatt Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt er utnevnt av
kommunestyret. Klagenemnden behandler klager på eiendomsskatt som ikk e har fått medhold i
sin klage på utskrevet eiendomsskatt eller eiendomsskattetakst.
Havneutvalg/styre hovedformålet er å sørge for en rasjonell havnedrift ved å tilrettelegge for
en effektiv og miljøvennlig sjøtransport. Ved siden av selve havnedriften e r oppgaven å holde
oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og å forvalte havnens eiendommer og innretninger på
en økonomisk og miljømessig måte. Utvalget forvalter havneområdet i henhold til havne- og
farvannsloven, kommuneloven og Plan- og Bygningsloven.
Salten Friluftsråd arbeider i og for kommunene fra og med Meløy i sør, til og med
Hamarøy i nord. Rådet består av en valgt representant fra hver av de ni medlemskommunene og to representanter fra frivillige organisasjoner.
Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål,
Hamarøy, Meløy, Rødøy,Saltdal, Steigen og Sørfold. Regionrådet er organisert etter
kommunelovens § 27 og har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjon fra
hver kommune. I tille gg møter rådmennene med tale - og forslagsrett. Hovedmålsetningene for
det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting
gjennom å:
• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger
• profile ring av Salten og ivareta regionens interesser utad
• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon
• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom
kommunene

1.4 Funksjonelle råd
Lokaldemokrativeilederen Funksjonelle råd I statsråd 16. juni 2017 ble det sanksjonert en
endring i kommuneloven som innfører ny § 10 b i kommuneloven og med regler om innføring av
råd i kommuner og fylkeskommuner for eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller en
annen form for medvirkning sordning for ungdom.
Når kommuner slår seg sammen, må kommunestyret ta stilling til hvordan de lovfestede
rådsordningene skal organiseres. I rundskriv fra Arbeids- og sosialdepartementet anbefales
det at felles råd bør velges bare i spesielle tilfeller. Dersom mennesker med nedsatt
funksjonsevne og eldre ikke opplever å ha sterke nok felles interesser vil ikke et felles råd
oppfylle formålet med loven. Etter lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal
det opprettes eget råd.
Forutsetninger for funksjonelle råd:
1) Tilstrekkelige administrative og økonomiske ressurser
2) Samfunnskontakt (administrativ sekretær/støtte) har god kompetanse om rådets arbeid
3) Sekretæren har en administrativ plassering/funksjon i kommunen
4) Rådene kommer tidlig inn i kommunens arbeid med en sak
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5) Administrasjon deltar i rådsmøter for å drøfte saker og lytte til innspill
6) Uttalelser fra rådene følger saken og inngår i saksdokumentene ved politisk behandling

1 .4.1 Eldreråd
I følge lov om kommunale eldreråd skal hver kommune o pprette et eldreråd. Rådet velges av
kommunestyret for valgperioden. Hovedvekten av arbeidet i rådene bør dreie seg om planer
og budsjetter og å sikre universell utforming.
«Eldrerådet bør høres i en rekke saker fordi det sittende eldrerådet kan
være med på å påvirke situasjonen til framtidas eldre i kommunen.»
Framtidas eldre bør delta i arbeidet med å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn.
Involveringsarbeidet bør skje i nært samarbeid med eldrerådene for å sikre en aktiv oppfølging
av de forslåtte tiltak ene. Kommunestyret vedtar hvor mange medlemmer rådet skal ha.
Flertallet av rådets medlemmer skal være alderspensjonister. Rådene velger selv leder og
nestleder, og disse skal velges blant pensjonistene.
Kommunen bør identifisere en egen Samfunnskontakt fo r Eldrerådet, som egen
stillingsressurs i administrasjonen underlagt rådmannen.
Omtrent en tredjedel av rådenes medlemmer er politikere, og mange av pensjonistene som
oppnevnes til eldrerådene har erfaring fra politisk virksomhet. Det kan være en fordel m ed
kompetanse om lokalpolitikk, beslutningsprosesser og saksgang,men også andre erfaringer enn
politisk virksomhet bør være representert i eldrerådene. DagensEldreråd består av 7 stk.
Antallet bør opprettholdes i nye Hamarøy.
Innspill fra felles Eldrer åd Tysfjord og Hamarøy 16. april 2018 uthever at rådet skal være en
garantist for eldres vilkår. Det utheves at eldre hjemmeboende spesielt, må ha tilgang til
nødvendige hjelpemidler, ha tilgang på hjelp (råd og praktisk støtte) med utstyr og tilpasset
Velferdsteknologi og at dette kan videreutvikles som del av eksisterende «hjelpemiddelsentral».
En velutviklet støttetjeneste mhp. behovsprøving, opplæring, og vedlikehold av
«velferdsteknologi» og enkle «vaktmesteroppgaver» vil i så henseende være avgjørende for å
møte utfordringer ifm. innføring av «helsetrappen» i den nye kommunen. Det presiseres at
frivillighet ikke kan overta kommunens ansvar men kan være et supplement. Kultur utheves også
som et godt incentiv for trivsel, således ergoterapi aktiviteter. Eldreråd og pensjonistforening
anbefaler å beholde og utvikle aktivitetssenter (e) og møteplasser. Samhandling og
tverrfaglighet fremheves også som vesentlig for å levere gode og tilpassede tjenester.
Delkonklusjon Bruk av Eldreråd er pålagt. Kommunen bør identifisere en egen
Samfunnskontakt for Eldrerådet, som egen stillingsressurs i administrasjonen underlagt
rådmannen. Utvikling av støttetjeneste «velferdsteknologi» og enkle «vaktmesteroppgaver»
etableres.
Anbefaling Det utarbeides reglement og delegasjon (mandat) for Eldrerådet. Følges opp under
mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer». Samfunnkontakt - funksjonen i
administrasjonen beskrives (samfunnsutvikling, medborgerskap og samskaping).
«Funksjonsbeskrivelse» utarbeides.
Kommentar Prosjektet foreslår ulike tiltak i koordinering mellom politikk, administrasjon og
Eldrerådet som vil medføre et økonomisk- og ressursmessigpåslag. Dette må vurderes opp mot
et forventet demokratisk løft i samspillet mellom politikk, administrasjon og Eldrerådet. En
videre utviklet støttetjeneste mhp. «velferdsteknologi» og enkle «vaktmesteroppgaver» for
hjemmeboende vil også medføre kostnader.
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1 .4.2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Kommunestyret skal ifølge lov om råd eller annen representasjonsordning for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, velge råd for personer med funksjonsnedsettelse, vedta mandat for
rådet, sammensetning av rådet og oppnevner leder og nestleder. Saksområder for rådet er
spesielt universell utforming, arbeid mot diskriminer ing, budsjett og kommunal planlegging.
I rundskriv fra Barne- , likestillings - og inkluderingsdepartementet heter det at bruker representanter i rådet så langt det er mulig bør være personer med nedsatt
funksjonsevne. Både kommunen og rådet bør diskutere hvordan de kan få flere yngre personer
involvert i rådets arbeid og hvordan de kan få rekruttert flere ledere med nedsatt
funksjonsevne? Hvordan kan kommunen jobbe for at perspektivet til personer med nedsatt
funksjonsevne blir en del av den overordnede politikken i kommunen?
Kommunen bør identifisere en egen Samfunnskontakt for Råd for personer med
funksjonsnedsettelse, som egen stillingsressurs i administrasjonen underlagt rådmannen.
Det noteres at Eldrerådene (Tysfjord og Hamarøy) og Pensjonistforening ene i Hamarøy har
divergerende syn på sammenslått Eldreråd og Råd for funksjonsnedsettelse, eller ikke!
Delkonklusjon Bruk av Råd for personer med funksjonsnedsettelse er pålagt. Kommunen bør
identifisere en egen Samfunnskontakt for Råd for funksjonsnedsettelse, som egen
stillingsressurs i administrasjonen underlagt rådmannen.
Anbefaling Det utarbeides reglement og delegasjon (mandat) for Råd for personer med
funksjonsnedsettelse. Følges opp under mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske
reglementer». Samfunnkontaktfunksjonen i administrasjonen beskrives (samfunns- utvikling,
medborgerskap og samskaping). «Funksjonsbeskrivelse»utarbeides.
Kommentar Prosjektet foreslår ulike tiltak i koordinering mellom politikk, administrasjon og
Råd for funksjonsnedsettelse som vil medføre et visst økonomisk- og ressursmessigpåslag. Dette
må vurderes opp mot et forventet demokratisk løft i samspillet mellom politikk, administrasjon
og Råd for funksjonsnedsettelse.

1 .4.3 Ungdomsråd
Lokaldemokrativeilederen Ungdomsråd Ungdom har kompetanse og lokal kunnskap som er
viktig. «Medvirknings-organene gjør det lettere for ungdom å bli hørt i demokratiske prosesser.
Meningsbryting ungdommene imellom bidrar til at unges standpunkt blir tydeliggjort. I tillegg vil
innspill fra en gruppe ungdommer gjerne tillegges større betydning enn innspill fra
enkeltungdom.»
Deltagelse skal gi reell påvirkningskraft og mulighet til å komme med initiativ og nye ideer, i
tillegg til å gi innspill til høringer og mulighet til å spore resultater av innspillene. Tydelig
mandat som sier hvilke rettigheter, plikter og muligheter ungdomsrådet har, er vesentlig.
Vurdering Kommunen bør identifisere en egen Samfunnskontakt for Ungdomsrådet, som egen
stillingsressurs i administrasjonen underlagt rådmannen. Kontaktperson i kommunen har en
viktig nøkkelrolle og bidrar til kontinuitet i ungdomsrådet. Skal fange opp relevante saker i
kommuneorganisasjonen, hjelper til å forenkle politiske saksdokument og holder trykket oppe i
arbeidet i ungdomsrådet. Viktige betingelser for kontaktpersonens arbeid er nok tid, ressurser,
utviklingsmuligheter og politisk og faglig legitimitet i kommune- organisasjonen.
Det er ingen formelle krav om representativitet i Ungdomsrådet. Representantene velges på
ulike måter og fra ul ike arenaer som elevråd i ungdomsskoler og videregående skoler, lærlinger i
kommunen og frivillige barne - og ungdomsorganisasjoner.Representantene bør representere
noe mer enn seg selv, stå ansvarlig ovenfor noen og være valgt på vegne av noen. Kommunen
kan sammen med ungdommene diskutere representativitet.
Delkonklusjon Bruk av Ungdomsråd er pålagt. Kommunen bør identifisere en egen
Samfunnskontakt for Ungdomsrådet som egen stillingsressurs i administrasjonen. Fokusområder
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fra ungdomsskolemøtene. Temaene bør tas med i det videre arbeidet for å revitalisere
Ungdomsrådet. Tema dekker følgende områder:
1)
2)
3)
4)
5)

Møteplasser på fritiden, sosialisering og flere fritidsaktiviteter
Bedre offentlig transport mellom tettstedene (fritid)
Helsesøstertjenester
Ser behov for å bli sett og hørt, meningsbæring, politiske signaler, stemmeretten
Årlig bli kjent dag, samarbeid og gode relasjoner, delta i aktiviteter og dugnad

Anbefaling Det utarbeides reglement og delegasjon for Ungdomsrådet. Følges opp under
mandatets punkt 6, «Delegering - og politiske reglementer». Samfunnkontaktfunksjonen
beskrives (samfunnsutvikling, medborgerskap og samskaping). Stillingsinstruks utarbeides.
Fokusområder operasjonaliseres av samfunnskontakt.
Kommentar Prosjektet foreslår ulike tiltak i koordi nering mellom politikk, administrasjon og
Ungdomsråd som vil medføre et visst økonomisk- og ressursmessigpåslag. Dette må vurderes
opp mot et forventet demokratisk løft i samspillet mellom politikk, administrasjon og
Ungdomsrådet. Se også forslag om knytn ing mot HIS og enslige mindreårige flyktninger.
Lokaldemokrativeilederen Det flerkulturelle samfunn Når lokaldemokratiet skal utvikles,
er det viktig å være bevisst på hvordan hele befolkningen kan involveres. Personer med
innvandrerbakgrunn deltar generelt mindre i det representative lokal - demokratiet enn
majoritetsbefolkningen. De har lavere valgdeltagelse, og er dårlig representert i
kommunestyrene.
For å involvere innvandrerbefolkningen i politiske beslutningsprosesser,må kommunen være
bevisst på hva som motiverer den enkelte til å engasjere seg. Folk motiveres av konkrete
saker, ikke av møteplassene i seg selv. Det må likevel finnes kanaler eller arenaer for
deltakelse. Å møte folk der de ferdes til vanlig kan i mange tilfeller senke terskelen for
deltakelse.
Når det skal velges hvilken dialog - og medvirkningsform som passer egen kommune, er det
viktig å ta utgangspunkt i de lokale forholdene og kommunens og innvandrer - befolkningens
behov for kontakt og innflytelse. Ingen av rådene i Norge har fått delegert
beslutningsmyndighet. Innvandrerrådene er ikke en lovfestet rådsordning, og fungerer
hovedsakelig som høringsinstanser for saker som berører innvandrerbefolkningen direkte.
Rådene kan ta opp saker på eget initiativ. Innvandrere er dårligere repres entert enn
majoritetsbefolkningen i tradisjonelle frivillige organisasjoner. Forskningen viser at medlemskap
i frivillige organisasjoner kan være en arena for å få organisasjonskunnskapog på sikt ha
betydning for politisk deltakelse.
Organisasjoner som i utgangspunktet ikke er orientert mot politisk innflytelse, kan også
spille en avgjørende rolle for utviklingen av demokratiet. Organisasjonene er
sosialiseringsarenaer, og fungerer på den på den måten som skoler i demokrati.
Vurdering Råd for innvandrere ikke pålagt. Innvandrergruppen er en lite homogen gruppe og
språk kan være en utfordring. Avstandene er store i den nye kommunen. I en
lokaldemokrati - og integreringssetting bør innvandrere inviteres inn i etablerte strukturer.
Ivaretagelsen av enslige mindreårige flyktninger er forankret i den kommunale enheten
«Flyktningetjenesten» (HIS). Det legges imidlertid vekt på et bredt tverrfaglig samarbeide og
nettverksbygging. Her kan Samfunnskontakt for Ungdomsrådet gis et spesielt oppdrag i
å koordinere og le gge til rette for at de mindreårige flyktningene blir ivaretatt med
informasjon og dialog om sosialiseringsarenaer og organisasjonskunnskap. På sikt må det være
en ambisjon om at unge flyktninger inkluderes i Ungdomsrådets aktiviteter.
De voksne flyktnin gene inkluderes i et eget introduksjonsprogram (individuell plan) i norsk og
samfunnskunnskapmed «tiltak som forbereder til videregående opplæring eller tilknytning til
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arbeidslivet». Voksenteamet samarbeider med øvrige tjenester som NAV,helse, skole, politi
mfl. Av frivillige organisasjoner er det idrettslagene og Hamarøyhallen, HIS primært
samarbeider med. For voksne flyktninger kreves det et godt introduksjonsprogram med tett
oppfølging på språktrening og arbeidspraksis og ikke minst et arbeidsmarked som gir flyktninger
muligheter til jobb.
I rapport fra Nordvekst AS av 2017 fremgår det at Voksenteamets kompetanse og kapasitet kan
forbedres da HIS har en stilling som både er miljøterapeut og programveileder. Det betyr at en
og samme stilling og person har oppgaver mht. oppfølging av den enkelte voksne flyktning, men
også har ansvaret for å følg opp ift. introduksjonsprogrammet!
Prosjektet anbefaler at HIS knyttes tettere opp mot Samfunnskontaktstrukturen slik det er
foreslått for flere råd og utvalg. Voksenteamet bør styrkes med kapasitet spesielt mhp. den
samfunnfaglige delen og oppfølging av denne, der fokus er å inkludere voksne flyktninger,
tilrettelegge for arbeidstrening og jobb, samt introdusere disse for møteplasser og arenaer i
samfunnet.
Delk onklusjon Råd for innvandrere ikke pålagt. I en integreringssetting bør innvandrere
inviteres inn i etablerte strukturer. Et tettere samarbeid mellom HIS strukturer og det
administrative Samfunnskontaktregimet bør utvikles.
Anbefaling Ta utgangspunkt i de lokale forholdene og sjekk ut kommunens og
innvandrerbefolkningens behov for kontakt og innflytelse. HIS, og lokalutvalgene kan være en
del av svaret. Likeså Frivilligsentralen, se opplisting av aktiviteter og tiltak, pågående og
tidligere listet under Frivilligsentralen. Knut Hamsun Videregående Skole (KHVGS)kan også være
en arena? Prosjektet anbefaler at HIS knyttes tettere opp mot Samfunns- kontaktstrukturen slik
det er foreslått for flere av råd og utvalg. Voksenteamet bør styrkes med kapasitet spesielt mhp.
den samfunnsfaglige delen og oppfølging av denne der fokus er å inkludere voksne flyktninger,
tilrettelegge for arbeidstrening og jobb, samt introdusere disse for møteplasser og arenaer i
samfunnet.
Kommentar Prosjektet foreslår ulike tiltak i koordinering mellom politikk, administrasjon og
innvandrere (enslig mindreårige og voksne) som vil medføre et visst økonomisk- og ressursmessig
påslag. Dette må vurderes opp mot et forventet demokratisk løft i samspillet mellom politikk,
administrasjon og innvandrere. Se også forslag om knytning til samfunnskontakt Ungdomsråd.

1.5 Samisk kommunedelsorgan
Lokaldemokrativeilederen Samisk kommunedelsorgan Kommunen kan velge å
opprette særlige representativt sammensatte kommunedelsorgan med fullmakter til å ta
avgjørelser som gjelder bare det aktuelle området i kommunen, som i hovedsak har samisk
befolkning. Slike organer kan delegeres myndighet til å ta avgjørelser innenfor et avgrenset
saksfelt. Slike kommunedelsorganer er nærmere behandlet i spørsmål 4. Et annet tiltak kan
være å etablere et samarbeidsorgan mellom kommunen og organisasjoner som representerer
samene og samiske interesser i kommunen. Samepolitisk utvalg kan etableres som et utvalg i
kommunen, direkte under kommunestyret, utpekt av kommunestyret og som følger
valgperioden. Utvalget kan utgjøre et rådgivende organ for kommunestyret i alle saker som
angår samiske spørsmål.
Vurdering Dersom en skal forholde seg til NOU «Hjertespråket» til høring i Stortinget,
Sametingets vurderinger og tilnærmingen i delprosjekt Samisk Språkområdeordning, så er
opprettelse og bruk av et samepolitisk utvalg en feil tilnærming. I nevnte delprosjekt tas det
utgangpunkt i samisk perspektiv på overordnet nivå innenfor de ressurser, rammer og økonomi
som den nye kommunen kan fremskaffe. Hjertespråket åpner også opp for å differensiere
mellom kommunedelene, basert på befolkningens sammensetning. Dette betyr at det samiske
perspektivet behandles på lik linje med øvrige samfunnsområder og etablerte strukturer,
komiteer og utvalg.
Delkonklusjon Det legges opp til at samisk perspektiv integreres i kommunestrukturen på
overordnet nivå.
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Anbefaling Det samiske perspektivet skal behandles på lik linje og integrert med øvrige
samfunnsområder og etablerte strukturer, komiteer og utvalg .
Kommentar Delkonklusjon og anbefaling følger retningslinjene i Kommune - og Sameloven og
gir tilstrekkelig kapasitet, tilstrekkelig distanse, er effektiv, gir valgfrihet, nødvendig politisk
deltagelse gjennom en integrert løsning, lokal politisk styring og ivaretar individets identitet.
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2. Hvordan organisere og utforme den POLITISKESTYRINGENi den nye
kommunen slik at folkevalgte blir satt best mulig i stand til å ivareta
mandatet velgerne har gitt dem
Lokaldemokrativeilederen En lokal politisk kultur består blant annet av et felles sett normer
og verdier som forteller hvordan uenighet og ulike politiske interesser og skillelinjer skal
håndteres. Selv om politiske prosesser blir regulert av lover og regler, er mye opp til kommunen
selv. Et viktig aspekt ved demokratiet er samspillet mellom politikk og forvaltning. Selv om
skillet virker enkelt og likefremt, er det allment akseptert at virkeligheten er langt mer
komplisert. Administrasjonen er således ikke uten makt og innflytelse på de beslutninger som
blir fattet i de politiske organene. I noen tilfeller kan det tenkes at det stilles bygdelister med
spesielt nedslagsfelt i deler av kommunen, for eksempel i en av de tidligere kommunene.
Spørsmål som utløser geografiske fordelingskonflikter innad i kommunen, kan få en mer
fremtredende plass?
Politiske elementer Kommunestyret utpeker politiske utvalg. Kommunestyret gir mandat,
reglement og oppdragsformuleringer. Sømløsinformasjon og rapportering legges til grunn.
Samspillet mellom ordfører og rådmann spesielt, er en vesentlig faktor for driv og resultater.
Den indre drivkraften og dialog i posisjonen er vesentlig men også dialogen mellom posisjon og
opposisjon. Formannskapet må utgjøre et sterkt kollegium med kontinuerlig og gjensidig
informasjon der prior iteringer og målsettinger formuleres fortløpende.
Bygde- og felleslister versus partier En problemstilling er å utfordre de politiske partier til å
inkludere stedsbundne særinteresser og behov i sine programmer. Dette kan medføre at
særinteressene politif iseres gjennom partiapparat slik at en oppnår større grad av balanse og
synspunkter for og imot og at en dermed oppnår en mer nyansert tilnærming til behov og
løsninger. Dette kan medføre at bygde - og felleslister i mindre grad influerer på «stedskamper»
innen kommunen. Ordningen med at partiene gis et årlig økonomisk incentiv videreføres.
Råd- og komiteer Innbyggerrelaterte råd og komiteer utpekes av Kommunestyret.
Kommunestyret gir mandat, reglement og oppdragsformuleringer. Sømløsinformasjon og
rappor tering legges til grunn. Samfunnskontaktregimet etableres og felles arenaer og
møteplasser identifiseres.
Lokalutvalg Prosjektet ønsker å formalisere og revitalisere lokalutvalgene og foreslår et felles
grunnlag for lokalutvalgene ved å presentere rammer for vedtekter. Rammer som gir
lokalutvalgene et felles ståsted men som det enkelte utvalg kan modifisere utover kjernen i de
gitte vedtektene. Kjernen vil beskrive regime for årsmøter, årsmelding, regnskap og valg
primært. Andre «oppdrag» og økonomiske inc entiver beskrives under spørsmål 3., men kan her
sammenstilles med at:
1)
2)
3)
4)
5)

Utvalgsmedlemmene velges direkte av beboerne i henhold til (felles) vedtekter
Lokalutvalgene får ikke delegert direkte beslutningsmyndighet
Kommunen bruker utvalgene som høringspart og sparringspartner ved behov
Lokalutvalgene tildeles en driftsstøtte av kommunen pr. år
En tiltakspott (lokalutvalgsfond) etableres til løpende tiltak (behovsprøvet)

Samfunnskontaktstruktur i administrasjonen etableres og felles arenaer og møteplasser
iden tifiseres. Sømløsinformasjon og rapportering legges til grunn.
Lag- , foreninger - og frivillighet Prosjektet legger stor vekt på at samarbeidet med lag,
foreninger og frivillighet skal videreutvikles. Samfunnskontaktstruktur etableres og felles
arenaer og møteplasser identifiseres. Sømløsinformasjon og rapportering legges til grunn.
Dette utredes i spørsmål 3. Det er gjennomført møte med f rivilligsentralen og
folkehelsekoordinator 20. april.
Næringslivet Prosjektet legger stor vekt på at samarbeidet med næringslivet skal
videreutvikles. Samfunnskontaktstruktur i administrasjonen etableres og felles arenaer og
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møteplasser identifiseres. Sømløsinformasjon og rapportering legges til grunn. Dette betyr i
praksis tilrettelegging og koordinering mens fagdelen av næringsutvikling ivaretas i linjen.
Engasjement og mobilisering fra næringslivet forutsetter en sterk politisk vilje og en
administrativ ledelse som setter av nødvendig tid og ressurser til å utvikle og skape nye gode
samarbeidsløsninger. Næringslivets behov og interesser går ofte over kommunegrensene.
Arbeidskraft, kompetansemiljøer, kapital, underleverandører, næringsareal og næringslivets
kunder er normalt i nabokommunene til der bedriftene er lokalisert. Prosjektet
«Ressurskartleggingog næringsutvik ling», anbefales som motoren i videre næringsutvikling.
Skissefor rammer og vedtekter til Næringsform Hamarøy utredes under spørsmål 5.
Administrasjonen via Rådmann Prosjektets tilnærming er at grensesnittet mellom
administrasjon og politikere bør mykes opp. Erfaring viser at dialog og dermed utvikling av saker
blir for rigid, tar tid, rapportering og informasjon er ikke etterrettelig og tidsriktig og regimet
kan beskrives med bildet «vi og de». Prosjektet påpeker at dette ikke er en ønsket situasjon. En
oppmykning mellom administrasjon og politikere der saksforberedelser kontinuerlig følges med
dialog og der fagansvarlig kan diskutere med politisk nivå i forberedelsesprosessen, kan være en
ønsket tilnærming. Arbeidet og dialog i Strategisk Folkehelseteam kan være et utgangspunkt for
å utvikle slik dialog. Dette kan det være en utfordring å få til, men prosjektet anbefaler at det
gjennomføres en prøveordning på «case» der dette utvikles (erfaringer fra fellesnemnd og
arbeidsgrupper kan gi gode innspill). Kommuneloven gjelder der ordfører og rådmann
(administrasjon) begge har sine roller å forholde seg til.
Vurdering Organisering og utforming av den politiske styringen har flere fasetter. Det er
essensielt at alle fire politikerrollene (representasjon, styri ng, leder og arbeidsgiver), ivaretas
og at de i større grad synliggjøres. Dette for å gi et bilde av roller, ansvar og myndighet men
også for å løfte politikerens rolle som ombudsmann for den enkelte velger.
Dette er et komplisert og sammensatt kart der p olitikere agerer i forholdet til partiene, til
eventuelle bygde- og felleslister, til innbyggerne, til lag, foreninger og lokalutvalg, til
frivillighet, til næringsliv og ikke minst til administrasjonen men også i samspillet mellom
kommunestyret og underla gte råd og utvalg.
Prosjektet ser ideelt for seg en sømløs (transparent) politisk hverdag som kontinuerlig ivaretar
de enkelte elementene i kartet nevnt ovenfor. Tidsriktig og etterrettelig informasjon og
kommunikasjon vil være en vesentlig del av dette re gimet. Samspillet mellom politikk,
administrasjon og råd, utvalg, lag- og foreninger, frivillighet, næringsliv mfl. foreslås basert på,
og gjennomført av en egen samfunnskontaktstruktur underlagt rådmannen. Til dette hører også
etablering av felles arenaer og møteplasser. Se også utredninger og anbefalinger under spørsmål
1.
Delkonklusjon Det er essensielt at alle fire politikerrollene (representasjon, styring, leder og
arbeidsgiver), ivaretas og at de i større grad synliggjøres. Dette for å gi et bilde av roller,
ansvar og myndighet men også for å løfte politikerens rolle som ombudsmann for den enkelte
velger.
Prosjektet ser ideelt for seg en sømløs (transparent) politisk hverdag som kontinuerlig ivaretar
de enkelte elementene i kartet nevnt ovenfor. Tidsriktig og etterrettelig informasjon og
kommunikasjon vil være en vesentlig del av dette regimet.
Anbefaling Samspillet mellom politikk, administrasjon og råd, utvalg, lag - og foreninger,
frivillighet, næringsliv mfl. foreslås basert på, og gjennomført av et eget samfunnskontaktstruktur underlagt rådmannen. Til dette hører også etablering av felles arenaer og
møteplasser.
Kommentar Prosjektet foreslår imidlertid ulike tiltak i koordinering mellom politikk,
administrasjon og det øvrige samfunnsliv som vil medføre et visst økonomisk- og
ressursmessigpåslag. Dette må vurderes opp mot et forventet demokratisk løft i
samspillet mellom politikk, administrasjon, råd, utvalg, lag - og foreninger, frivillighet,
næringsliv mfl.
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3. Hvordan organisere et BESTMULIG SAMSPILL mellom kommunen og
innbyggerne i utforming og iverksetting av politiske tiltak
«Utformingen av ny kommune skal bidra til å gjøre Hamarøy mere demokratisk. Målet er å
skape flere møteplasser for folk som har lyst og evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt,
arbeide forebyggende og at frivillig sektor skal få bedre kontakt med kommunal
organisasjon og planlegging.»

3.1 Lokalutvalg
Lokaldemokrativeilederen Lokalutvalg De fleste av dagens lokalutvalg springer ut av
kommunedeler som er definert gjennom grenser med en lang forhistorie. I den grad nye
lokalutvalg skal opprettes i forbindelse med en kommunesammenslåing, er det viktig å tenke
nøye gjennom inndelingen, feks. organisert ut fra det som oppfattes som naturlige
stedsgrenser. Der topografi og avstand gjør det hensiktsmessig, kan det være en god ide
å bygge videre på den gamle kommunestrukturen. Generelt kan det være et poeng å ta
utgangspunkt i lokal stedsidentitet når kommunen skal inndeles i kommunedeler. På dette
nivået har en muligheten til å lage en struktur som toner ned geografiske drakamper og
fordelingskonflikter, og som kan dra nytte av den energien som stedskunnskap og
stedspatriotisme kan utløse.
Stedsutvikling God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikl ing
og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende
tettsteder, kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig
grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. Hvordan vi former våre
omgivelser betyr mye for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv. Ved å vektlegge kvalitet,
nærhet, og tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et grunnlag for trivsel og
livsutfoldelse. Gode møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og er viktig for det sosiale
livet på stedet. Grønne områder og korridorer åpner for rekreasjon og naturopplevelser, fysisk
utfoldelse og et bedre lokalklima. Gjennom å ta vare på kulturminner og kulturmiljøer styrkes
stedets særpreg og id entitet, og gir folk en historisk forankring. Samtidig er det behov for å
tenke nytt og fremtidsrettet.
Kommunene kjennetegnes også gjennom et tydelig politisk lederskap som ser muligheter der
andre ser begrensninger, og som tør å vise mot og ta nye grep i utviklingen av stedet. Ved å gi
spillerom for all den kreativitet, skaperkraft og engasjement som finnes i lokalsamfunnet, øker
mulighetene for å lykkes med arbeidet, samtidig som lokaldemokratiet kan styrkes.
Vurdering Utvikling av tettsteder og bygder i kommunen kan ha stor betydning for verdiskaping,
næringsutvikling og arbeidsplasser. Målrettet og langsiktig stedsutvikling med vekt på
forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører, kan gi større forutsigbarhet og
optimisme hos næringsli vet. Det bidrar igjen til å øke risiko - og investeringsviljen lokalt. Et
levende handels- og servicetilbud er avhengig av at kommunen, gårdseierne og lokalforeninger i
fellesskap arbeider for å gjøre tettsteder til en attraktiv etableringsarena. Den lokale natur - og
kulturarven bør brukes som en ressurs i utviklingen av stedet, og som grunnlag for verdiskaping
og næringsutvikling.
Lokaldemokrativeilederen Kommunen som samfunnsutvikler Erfaringer fra norske
kommuner viser at en satsing på stedsutvikling kan bidra til å utvikle kommuneorganisasjonen
og styrke kommunen som samfunnsutvikler, samt å utvide det lokalpolitiske
handlingsrommet. Gjennom arbeidet blir kommunene utfordret til å ta et tydelig lederskap,
tenke kreativt og utvikle nye arbeidsmetoder. Kommunene må koble
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prosesser og fysiske tiltak, og ha en helhetlig tilnærming basert på tverrfaglig og tverrsektorielt
samarbeid. De må utvikle kompetanse knyttet til dialog, prosess og kunnskapsutveksling, og
kunne være hjelper og katalysator for samarbeid m ed innbyggere, organisasjoner og næringsliv.
Nye samarbeidsarenaer og partnerskap kan bidra til å realisere prosjekter og løse oppgaver som
ellers ikke hadde vært mulig innenfor rammene av kommunale budsjetter.
Vurdering Et godt stedsomdømme er viktig for næringsutvikling. Den beste garantien for et
positivt omdømme er stolte og fornøyde innbyggere og næringsaktører. Stedsutvikling kan være
en viktig strategi for omdømmebygging.
Lokaldemokrativeilederen Omdømmebygging Kommuner og steder som har et godt og
realistisk omdømme, står bedre rustet i kampen om ressurser, mennesker og arbeidsplasser. Den
beste garantien for å skape et positivt omdømme er stolte og fornøyde innbyggere,
næringsdrivende og tilreisende. Omdømme handler om strategisk arbeid med lokal utvikling. Et
lokalsamfunn som ønsker å oppnå et tydelig omdømme, må jobbe systematisk med lokal
utvikling. Det handler om å kartlegge stedets kvaliteter, definere mål om hvordan en vil utvikle
lokalsamfunnet, og hvilke målgrupper en vil rette seg mot for å lykkes.
Omdømmebyggingmå ta utgangspunkt i reelle, eksisterende stedskvaliteter hvis en skal ha
troverdighet. En må finne frem til det særegne i lokalsamfunnet, peke på de gode
stedskvalitetene, og bruke dette som grunnlag for fremtidig utvikling. Slik sett henger
stedsutvikling og omdømme tett sammen. Gjennom det lokale utviklingsarbeidet vil en skape
nye reelle stedskvaliteter som igjen gir grunnlag for positiv utvikling og et bedre omdømme.
Kulturminner og kulturmiljø er ofte av stor betydning for st edsidentitet, historie, og tilhørighet,
og dermed også for omdømmebygging.
Prosjektet har identifisert Lokalutvalg i Hamarøy og Tysfjord Vest. Normalt og historisk har
lokalutvalgene sitt utspring fra kirke, skolekretser og tettsteder. Prosjektet har vurd ert en
tilnærmet lik struktur men har samtidig forsøkt å holde antallet lokalutvalg på et håndterlig
nivå. Intensjonsavtalen gir føringer som prosjektet også har lagt til grunn:
1) Det skal legges til rette for å utvikle en kommune med like store muligheter, uten
utkanter, men med samarbeidende tettsteder basert på egenart og potensiale
2) Hamarøy kommune arbeider for et samfunn bygd på frihet, mangfold, likeverd,
toleranse, samarbeid og fellesskap
Samhandling mellom politikk, administrasjon og lokalutvalgene e r vurdert og anbefalt. Intern
samhandling og koordinering mellom lokalutvalgene er også en ambisjon å strekke seg etter.
Her kan det anbefalte samfunnskontaktstrukturen legge til rette for en god praksis.
Lokalutvalgenes økonomiske ståsted er også behandle t.

Prosjektet foreslår, basert på geografi og øvrige faktorer, en fordeling av
lokalutvalgene og deres utstrekning (8):
• Storjord (Korsnes, Tysnes, Bognes, Østvik, Kalvik og Rørvik)
•

Ulvsvåg (Tortenås, Nordkil, Skarvik, Sørkil, Skillvassbakk, Kalvåg, Korsvik)

•

Drag (Hellandsberg)

•

Musken (Leirelv, Hustoft, Josommerseth, Pålsommerseth, Nordbukt og
Hellemobotn)
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•

Innhavet (Sagfjorden, Kråkmo, Finnøy)

•

Tranøy (Vassbotn, Brennvik, Helland, Sommersel, Leirvåg, Hamlot, Skogvoll og
Steinsosen)

•

Skutvik ( Ness, Lila nd, Steinslandsfjell, Røsvik, Skottestad, Hoffmansfjell og
Haukås)

•

Oppeid ( Juvika, Kulen, Brattli, Gurendal, Slettbakk, Egerdal, Buvåg, Hamsund,
Uteid, Kalstad, Presteid, Finvik og Nygård)

Prosjektet har også forsøkt å gi en enkel stedsvurdering primært rettet mot tettstedene og
områdene slik de fremkommer i listen over. Hensikten er å gi et kort tilbakeblikk på historie og
kultur, deretter beskrives en generell utvikling og befolkningsendringer. Stedsvurderingen ser
også på fokusområder for samfunnsutvikling og vekst.
Stedsvurderingene blir inkludert som vedlegg til prosjektdokumentet.
Vurdering Ordningen med lokalutvalg formaliseres, men utvalgene organiseres som frivillige
organisasjoner. Det etableres en fast struktur i kontakten mellom lokalutvalge ne og kommunen.
Etablering av lokalutvalg krever at kommunen sentralt har satt av administrative og
økonomiske ressurser for å ivareta kontakten til lokalutvalgene. Som del av
samfunnkontaktstrukturen identifiseres en lokalutvalgskoordinatorfunksjon som fø lger opp
utvalgene. Jo mer formalisert ansvar et lokalutvalg har, desto viktigere vil det være å sikre god
kommunikasjon med kommunens administrative og politiske ledelse. Her er det også viktig å
avklare hvilken myndighet lokalutvalgsfunksjonen skal ha og mulighet til å forplikte kommunen.
Prosjektet ønsker å formalisere og revitalisere lokalutvalgene og foreslår et felles grunnlag for
lokalutvalgene ved å presentere rammer for vedtekter, se vedlegg. Rammer som gir
lokalutvalgene et felles ståsted men som det enkelte utvalg kan modifisere utover kjernen i de
gitte vedtektene. Kjernen vil beskrive regime for årsmøter, årsmelding, regnskap og valg
primært. Utvalgsmedlemmene velges direkte av beboerne i området i henhold til vedtektene.
Lokalutvalgene får ikk e delegert direkte beslutningsmyndighet, men kommunen bruker
utvalgene som høringspart og sparringspartner ved behov.
Lokalutvalgene tildeles en driftsstøtte av kommunen pr. år (prosjektet foreslår kr. 25000). I
tillegg bør kommunen sette av en tiltakspot t (lokalutvalgsfond) til løpende tiltak. Fondet må
være behovsprøvet. Tildelinger skal ikke gå til honorering av styreverv.
Lokalutvalgsleder og lederne for alle partigruppene i kommunestyret bør møtes årlig.
Referat fra lokalsamfunnsutvalgene sendes både til lokalpolitikerne, ulike seksjoner i
kommunen og til lokalpressen.
Administrasjonen via lokalutvalgskoordinator, jobber tett sammen med utvalgene.
Saksbehandler følger arbeidet over tid og sikrer nødvendig kontinuitet. Det er viktig at
kommunen gir r ask tilbakemelding på initiativ, slik at engasjementet ikke dør fordi
kommunen ikke svarer raskt nok. Saksbehandlerhar en viktig oppgave i å sørge for at sakene
og informasjonen flyter raskt intern i kommuneadministrasjon. Lokalutvalgs- koordinator har
en veileder - og koordinatorrolle, og er til stede på utvalgsmøtene. I store kommunale
planprosesser tar saksbehandler med innspill fra utvalgene tilbake til kommunen.
Kommunestyret kan gi innspill for utvalgenes arbeid, og søker å være godt informert om
prio riteringer og framdrift. Den tette kontakten med utvalgene gjør at kommunestyret
opplever at det er tett på, og at utvalgene opplever interesse og oppfølging basert på
kommunestyrets innspill.
Stedsutvikling og omdømmebygging og relasjoner mellom kommune, lokalutvalg, frivillighet og
lag og foreninger er særdeles viktig. Denne samskapningenkan være avgjørende for videre
samfunnsutvikling. Kultur, historie og stedenes egenart kan brukes til
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å bygge nye og bærekraftige samfunn. En overordnet og innledende
stedsvurdering er gjennomført innenfor lokalutvalgsområdene.
Delkonklusjon Ordningen med lokalutvalg formaliseres. Utvalgene organiseres som frivillige
organisasjoner. Det etableres en fast struktur i kontakten mellom lokalutvalgene og
kommunen. Etablering av lokalutvalg krever at kommunen sentralt har satt av administrative
ressurser for å ivareta kontakten til lokalutvalgene. Innenfor samfunns- kontaktregimet
identifiseres en lokalutvalgskoordinator som følger opp utvalgene. Utvalgsmedlemmene
velges direkte av beboerne i området i henhold til vedtekter – bør utarbeides som et felles
grunnlag for utvalgene. Lokalutvalgene får ikke delegert direkte beslutningsmyndighet, men
kommunen bruker utvalgene som høringspart og sparrings-partner ved behov. Lokalutvalgen e
tildeles en driftsstøtte av kommunen pr. år.
Lokalutvalgsleder og lederne for alle partigruppene i kommunestyret bør møtes årlig.
Referat fra lokalsamfunnsutvalgene sendes både til lokalpolitikerne, ulike seksjoner i
kommunen og til lokalpressen.
Stedsutvikling og omdømmebygging er særdeles viktig. Kultur, historie og stedenes egenart
kan brukes til å bygge nye og bærekraftige samfunn. Innledende stedsvurdering er
gjennomført for videre lokalt arbeid.
Anbefaling Ordningen med lokalutvalg formaliseres. Utvalgene organiseres som frivillige
organisasjoner. Det etableres en fast struktur mellom lokalutvalgene og kommunen.
Lokalutvalgskoordinator i administrasjonen følger opp utvalgene. Foreslåtte utvalg må
bekreftes av FND.
Utvalgsmedlemmene velges lokalt og i henhold til felles vedtekter. Kommunen bruker
utvalgene som høringspart og sparringspartner. Lokalutvalgene tildeles en driftsstøtte av
kommunen pr. år. Prosjektet anbefaler at kommunen etablerer et lokalutvalgsfond til løpende
tiltak. Fondet må være behovsprøvet. Det etableres arena for møter og gjensidig informasjon.
Stedsutvikling og omdømmebygging i samskapningmellom kommune, lokalutvalg,
næringsliv, frivillighet og lag og foreninger er særdeles viktig i et samfunnsutviklings perspektiv. Denne ti lnærmingen anbefales innlemmet i videre strategi der også
stedsvurderinger inkluderes.
Kommentar Prosjektet foreslår imidlertid ulike tiltak i koordinering mellom politikk,
administrasjon og lokalutvalgene (innbyggerne) som vil medføre ekstra kostnader og
ressurser ift. dagens modell.

3.2 Frivillighet
Samarbeid med frivilligheten skal være en sentral del av Hamarøy sin medvirknings- og
utviklingsstrategi. Frivilligsentralen er i dag «navet» i koordinering og kontakt med lag og
foreninger. Dette regimet ønskes videreutviklet og i samarbeid med kommunens
folkehelsekoordinator og andre strukturer. Kommunensvisjon og verdier, videreutviklet fra
Intensjonsavtalen, skal ligge i bunn for dette arbeidet.
Innspill fra fokusmøte med lag og foreninger 16. april te gner et bilde av et større
forbedringspotensiale i kontakt og dialog med og mellom lag, foreninger og kommunen. Dette
gjelder informasjon, tidsriktig respons og oppfølging. Frivilligsentralen pekes på som et
naturlig element som tilrettelegger, koordinator , mentor og samordner med enkelt - foreninger
men også mellom alle lag og foreninger i kommunen. Dette krever at
frivilligsentralens portefølje utvikles og at instruks, mandat og økonomisk handlingsrom
tilpasses tilsvarende. Det etterlyses tilskuddsordninger, info - tavler og kontinuerlig informasjon
om kultur og aktiviteter (kalender) samt (faste) sosiale- og møtearenaer. Kollektivtilbudet
ønskes tilrettelagt for større integrasjon mellom bygdene og de respektive lag og foreninger.
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Samtidig kommuniseres det at frivillighet og kultur er limet i kommunen, bidrar til samhold og
bolyst, er en viktig folkehelsefaktor og bidrar til omdømmebygging og et rikere samfunn.
Lenke til lag og foreninger i Tysfjord pr. 1. mai 2018
https://www.tysfjord.kommune.no/lag

- og- foreninger.95883.no.html

Lenke til lag og foreninger i Hamarøy pr. 1. mai 2018
http://hamaroy.frivilligsent

ral.no/lag -og- foreninger/

Fra 2016/2017 har frivilligsentralen i Hamarøy gjennomført lavterskelaktiviteter (åpent for
alle) på bred basis:
Tidligere prosjekter/tiltak
Mentorprogram "Ny i Hamarøy" 2016
Månedlig middags- tilbud i det fri for ungdom i samarbeid med DNT- ung
Ferietilbud for barn og unge i Hamarøy og Tysfjord sommeren 2017
Dramakurs for barn og unge 2017 i samarbeid med kulturskolen
Etablering av musikkverksted gjennom kulturskolen
Pågående tiltak og aktiviteter
Språkkafé på Hamarøy bib liotek"
Torsdager på biblioteket"
BUAUtstyrssentral Oppeid og Skutvik
Samtalepartner/språkvenn
Besøkstjeneste
Aktivitetsvenn på sykehjemmet
Basecamp Salten på Ness
Møteplassen psykisk helse
Delkonklusjon Samarbeid med frivilligheten skal være en sentral del av Hamarøy sin
medvirknings- og utviklingsstrategi. Frivilligsentralen er i dag «navet» i koordinering. Dette
regimet ønskesvidereutviklet og i samarbeid med kommunens folkehelsekoordinator og andre
strukturer. Kommunensvisjon og verdier, videre utviklet fra Intensjonsavtalen, skal ligge i bunn
for dette arbeidet. Det er et større forbedringspotensiale i kontakt og dialog med og mellom
lag, foreninger og kommunen. Dette gjelder informasjon, tidsriktig respons og oppfølging.
Frivillighet og kultur er limet i kommunen, bidrar til samhold og bolyst, er en viktig
folkehelsefaktor og bidrar til omdømmebygging og et rikere samfunn.
Anbefaling Frivilligsentralen må utvikles som tilrettelegger, koordinator, mentor og
samordner med enkeltforeninger men også mellom alle lag og foreninger i kommunen.
Frivilligsentralens instruks, mandat og økonomisk handlingsrom tilpasses tilsvarende.
Organisasjonsmessigtilhørighet for både folkehelsekoordinator og frivilligsentralen må
vurderes ut fra ønske om tettere samarbeid og for å ta ut potensialet som ligger i samspillet
mellom disse.
Kommunen bør fokusere på incentiver som tilskuddsordninger, info - tavler og kontinuerlig
informasjon om kultur og aktiviteter (kalender) samt (faste) sosiale- og møtearenaer.
Kollektiv tilbudet søkes tilrettelagt for større integrasjon mellom bygdene og de respektive lag
og foreninger.
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Kommentarer Prosjektet foreslår ulike tiltak i koordinering mellom politikk, administrasjon og
innbyggere som vil medføre ekstra kostnader ift. dagens modell. Dette må vurderes opp mot et
forventet samskapningsløft i kommunen i samspillet mellom politikk, administrasjon,
innbyggere og frivillighet.

3.4 Kommunikasjon
Lokaldemokrativeilederen Informasjon og kommunikasjon I et godt
lokaldemokrati er informa sjon og dialog en viktig demokratisk verdi og rettighet. Det bør være
åpenhet og innsyn mellom politikere og sivilsamfunn, og innad i kommunen mellom politikere
og administrasjon. Det er viktig at kommunen og de folkevalgte baserer informasjon og dialog
på åpenhet og innsyn. Det styrker innbyggernes tillit. De kommunene som har størst åpenhet
og mulighet for innsyn, har også de mest tilfredse innbyggerne. For innbyggerne er det
grunnleggende at kommunen gir god og lett tilgjengelig informasjon om rettighete r, hvilke
tjenester kommunen gir og politikken som føres. Åpenhet innebærer også at befolkningen får
vite hvilken informasjon politikerne legger til grunn for sine beslutninger, og hvem som har
ansvar for hvilke beslutninger. Det bør også være en lav tersk el for å ta kontakt med
kommunen og enkelt å forstå hvordan man som innbygger kan ta opp saker med de folkevalgte.
Vurdering FNDhar ansatt en informasjons - og kommunikasjonsrådgiver som del av
prosjektorganisasjonen. En plan er utarbeidet som utgangspunkt for videre oppfølging.
Delprosjekt «fornying og utvikling» ser det som svært viktig å knytte tett kontakt med
rådgiveren. Dette for å identifisere grensesnitt til informasjonsstrategien der prosjektet vil
adoptere tiltak og gi anbefalinger.
Det viktig å få på plass et system for informasjonshåndtering og kommunikasjon så tidlig som
mulig. Det bør settes av tilstrekkelig med tid og ressurser til å følge dette opp. Aktiv informasjon
og medvirkning i en tidlig fase kan bidra til økt engasjement og debatt. Dette kan gi større
legitimitet til prosessen og "eierskap" til den nye kommunen. Informasjons -opplegget, også
gjennom denne studien, må forankres politisk.
Kommunen bør benytte ulike kanaler for å gi informasjon til, og kommunisere med sine
innbyggere. Skal informasjons - og kommunikasjonstiltakene lykkes må kanalene tilpasses
målgruppen kommunen ønsker å nå. Det er også viktig at det i tillegg til informasjon er
mulighet for dialog for å kunne innhente tilbakemeldinger underveis i prosessen. Det kan bidra
til bedre løsninger. Generelt bør både de folkevalgte og representanter for administrasjonen
legge til rette for at innbyggerne kan ta kontakt for å diskutere lokale saker og spørsmål.
Kommunen kan, som i dagens praksis, informere gjennom lokalavisen, bruk e digitale kanaler og
sosiale medier.
Prosjektet oppfatter at det kommunale biblioteket i dagens Hamarøy utvikles som viktig sosial
møteplass for informasjon, debatt og meningsutveksling. Bibliotekene (Samisk bok- buss
inkludert) kan være en viktig arena i kommunens demokratiarbeid.
Delkonklusjon Prosjektet ser det som svært viktig å knytte tett kontakt med Informasjons rådgiveren. Dette for å identifisere grensesnitt til informasjonsstrategien der prosjektet vil
adoptere tiltak og gi anbefalinger. Informasjonsopplegget, også gjennom denne studien, må
forankres politisk. Generelt bør folkevalgte og representanter for administrasjonen legge til
rette for at innbyggerne kan ta kontakt for å diskutere lokale saker og spørsmål.
Anbefaling Ha kontroll på inform asjonen og informasjonskanalene - etabler felles informasjons og kommunikasjonsplattform. Lik informasjon, samtidig og fra samme kilde rydder unna
misforståelser og uklarheter. Etabler faste arenaer og møteplasser for både
informasjonsutveksling og dialog . Dette må gjøres på tvers av de gamle kommunene. Tilpass
informasjons - og kommunikasjonstiltak etter målgruppene – ta i bruk både analoge og digitale
kanaler.
Kommentar Anbefalingene gir ingen vesentlig økonomisk- og ressursmessigøkning utover
etablerte stillingsressurs som informasjonsrådgiver. Som oppfølging kan det tas grep som
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medfører en økning av økonomi og ressurser tilknyttet ordningene. Dette må vurderes opp
mot et forventet samskapningsløft i kommunen i samspillet mellom politikk, administrasjo n
og innbyggere.
Lokaldemokrativeilederen Representative deltakelsesordninger
Lokaldemokratiet, er i hovedsak et indirekte demokrati, der innbyggerne øver innflytelse over
politikken gjennom valgte representanter. Det er viktig at lokalpolitikken er åpen for
deltakelse fra innbyggerne også mellom valgene. En utfordring for kommunene er å gi en
stemme til de innbyggerne som sjelden eller aldri deltar i politikken.
Den nye kommunen vil trenge kanaler til få frem synspunkter fra innbyggerne generelt,
men ikk e minst fra innbyggere som ellers vil være lite aktive.
Representative deltakelsesarenaer kan være nyttige redskaper til å sette sammen grupper med
forskjellige interesser og bakgrunner. Gjennom ulike former for representative
deltakelsesordninger har lok alpolitikerne mulighet til å sette lokale spørsmål på dagsordenen
og dermed gi innbyggerne en sjanse til å si sin mening om slike saker. Dersom lokale saker blir
tema for kommunalt initierte deltakelsestiltak, er det også en mulighet for at
oppmerksomheten i den lokale valgkampen blir vridd mot mer lokale saker.
Deltakelsestiltak med representative befolkningsutvalg krever ressurser. Ressursinnsatsen
varierer avhengig av type tiltak, men alle tiltakene som er nevnt bør være systematisk
organisert, og selve utvelgelsesprosedyren krever en større innsats enn dersom deltakerne
inviteres åpent.
Vurdering Innledningen fra Lokaldemokrativeilederen gir gode føringer for utvikling av
deltagelsesordninger.
Delkonklusjon Prosjektet tar innspillene til etterretning og grunnlag for det videre arbeidet
blant annet ved etableringen og revitaliseringen av Lokalutvalg og Frivillighetsstrategi.
Anbefaling Som del av informasjonsplanen utarbeides det tiltakslister om temaet.
Kommentar Som oppfølging kan det tas grep som m edfører en økning av økonomi og ressurser
tilknyttet ordningene. Dette må vurderes opp mot et forventet samskapningsløft i kommunen i
samspillet mellom politikk, administrasjon og innbyggere.
Lokaldemokrativeilederen Innbyggerforslag En innbygger kan få sin sak behandlet
av kommunestyret dersom det samles tilstrekkelig antall underskrifter. Forslag som støttes av
300 personer eller to prosent av innbyggerne i kommunen, må behandles. Kommunestyret
plikter selv å ta stilling til forslaget og skal som hovedr egel behandle saken senest seks
måneder etter at den har fått nok underskrifter. Saken kan avvises dersom den ikke faller inn
under kommunens myndighetsområde eller har vært fremmet med samme innhold i
valgperioden. Dette gjelder om saken har vært fremmet som innbyggerforslag eller behandlet
av kommunestyret på annet vis. Innbyggerforslag kan ikke delegeres hverken politisk eller
administrativt. Tidsfrist på 6 måneder gjelder ikke dersom saken henvises til behandling i en
pågående plansak. Å få sin sak behandlet av kommunestyret kan gi innbyggerne en opplevelse
av nærhet til sine politikere.
"Retten til å fremme innbyggerforslag er et viktig og nyttig virkemiddel for
å få satt fokus på det innbyggerne er opptatt av, og sikrer saken behandling i
kommunens høyeste organ. Politikerne er valgt av og for innbyggerne i sin
kommune, og rettigheten gir dem direkte innflytelse i lokaldemokratiet.
Derfor er det viktig at det legges til rette for at denne rettigheten benyttes."
Lokaldemokrativeilederen Nettside og sosiale medier Kommunenesnettside er
viktig for å gi informasjon og legge til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltning.
Nettsiden gir mulighet til å ha dialog med innbyggerne via chat med kommunalt ansatte og
politikere. Åpenhet og innsyn i kommunens aktiviteter har betydning for innbyggernes
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tilfredshet med den lokal -demokratiske styringen. En god nettside setter brukernes behov i
sentrum, og organiserer informasjonen ut fra brukerbehovet.
Sosiale medier er blitt viktige informasjonskanaler fo r kommuner, og har et stort potensial til
å bli en naturlig del av innbyggerdialogen. Innholdet bør tilpasses de målgruppene kommunen
ønsker å nå.
Debattforum på nett gir innbyggerne mulighet til å komme med forslag og ideer og diskutere
disse. Debattforum ene ligger tilgjengelig for alle til ethvert tidspunkt, noe som gir innbyggerne
god mulighet til å delta når de ønsker og har tid. På samme måte som for nettsider og sosiale
medier bør det være en person som har det redaksjonelle ansvaret og følger med på innlegg
som blir lagt ut.
Delkonklusjon Prosjektet tar veilederens betraktninger til etterretning.
Anbefaling Ny informasjons og kommunikasjonsmedarbeider gis rollen som moderator med
redaksjonelt ansvar. Samisk språkutveksling må ivaretas.
Kommentar Som oppfølging kan det tas grep som medfører en økning av økonomi og
ressurser. Dette må vurderes opp mot et forventet samskapningsløft i kommunen i
samspillet mellom politikk, administrasjon og innbyggere.
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4. Vurder behovet for nær -demokratiordninger og strukturer og
eventuelt gjennomføre en lokaldemokratiundersøkelse som grunnlag for
prosjektets arbeid
4.1 Nærdemokrati
Lokaldemokrativeilederen Nærdemokrati Godt samspill mellom kommunen og innbyggerne
bør være en del av utviklingsarbeidet i en kommunesammenslåingsprosess.Innbyggerne har
rettigheter som må ivaretas og kunnskap som er viktig i utviklingen av lokaldemokratiet.
Kommunen bør tenke gjennom hvordan mangfoldet av innbyggerne, frivilligheten og
næringslivet kan involveres. Det finnes en rekke ordn inger som skal ivareta deltakelse og
samspill mellom kommunen og innbyggerne.
Nærdemokrati Omfatter et avgrenset geografisk område mindre enn kommunen, og det
fungerer som plattform for deltakelse og engasjement for befolkningen i dette avgrensede
området . Nærdemokratiske ordninger kan være en god måte å involvere befolkningen i saker
som angår dem. Nærdemokratiske ordninger er et av flere tiltak for å styrke lokaldemokratiet
når kommunegrenser endres, og det kan bidra til å gjøre avstanden mellom innbyggere og
politikere i den nye kommunen mindre. Ordningene kan motivere til medvirkning og mer
langsiktig deltakelse.
Nærdemokratiske ordninger kan grovt deles inn i 2 hovedkategorier:
1) Frivillige organisasjoner med et bestemt geografisk nedslagsfelt,
2) Foreningsbasert lokalutvalgsmodell
Vurdering Nærdemokratiordninger er vurdert av prosjektet i flere av de besvarte
spørsmålene. Prosjektet har gitt anbefalinger om lokalutvalg, lag - og foreninger og
frivillighet i den nye kommunen.
Delkonklusjon Prosjektet vur derer at nærdemokratiordninger i den nye kommunen er
ivaretatt gjennom en bred tilnærming i flere av spørsmålene som besvares.
Anbefaling De anbefalinger som er gjort for lokalutvalg, lag- og foreninger og frivillighet i den
nye kommunen bør følges.
Komm entar Anbefalingene gir økonomiske- og ressursmessigeøkninger. Dette må vurderes
opp mot et forventet samskapningsløft i kommunen i samspillet mellom politikk,
administrasjon og innbyggere.

4.2 Brukermedvirkning
Brukermedvirkning handler om å gi brukeren av kommunale tjenester innflytelse. Mange
spørsmål om den daglige driften i kommunen kan best avgjøres med medvirkning fra
mottakerne av kommunale tjenester. Brukermedvirkning kan bidra til økt kvalitet og mer
skreddersydde tilbud tilpasset den enkeltes b ehov.
KShar utarbeidet en veileder med gode råd og tips for planlegging, gjennomføring og
oppfølging av bruker - og medarbeiderundersøkelser. Om slike undersøkelser fører til bedre
tjenester, er avhengig av hvordan resultatene blir håndtert politisk og administrativt.
Erfaringene er at mottakerne av kommunale tjenester stor sett er fornøyde.
Gjennomføring av lokaldemokratiundersøkelsen Fellesnemnda i møte av 16. mai,
bekreftet gjennomføring etter KSmodell og med støtte fra KSi fylket. Undersøkelsen er
todelt, 21. juni i kommunestyret (folkevalgte Hamarøy og Tysfjord Vest) og 25. juni (og utover)
til innbyggerne i Hamarøy og Tysfjord Vest, totalt 400 respondenter via telefonintervju fra
Opinion. 6 ekstraspørsmål er formulert ift. at nye Hamarøy blir en samisk forvaltningskommune
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for lulesamisk språk. Ekstraspørsmåleneblir kvalitetssikret gjennom KSog Opinion.
Ekstraspørsmålene går kun til innbyggerne. Dette skyldes tekniske forhold ift. gjennomføring
av folkevalgtdelen.
Tidspunktene for spørreundersøkelsen er valgt lagt til etter at folke - og fokusmøter er
gjennomført og etter at de forskjellige verksteder er gjennomført. Undersøkelsen blir bredt
kommunisert og via en ekstra avis på samisk og norsk, i postkassen til innbyggerne i Hamarøy
og Tysfjord vest 21. juni. Hamarøy kommune har fått ekstra tilskudd fra Kommunal og
Moderniseringsdepartementet (KMD) til lokaldemokratiutvikling og spørreundersøkelsen.
Resultater blir tilbakeført til kommunen fra KSog Opinion. Prosjektet vil bruke
tilbakemeldingene t il å korrigere eventuelt justere denne utredningen. Tiltak som oppfølging
fra undersøkelsen vil bli vurdert og eventuelt inkludert i anbefalingene.
NB! Innbygger- og folkevalgtundersøkelsene ble flyttet til henholdsvis uke 43 og 19. oktober.
Undersøkelsene gjennomføres sett i relasjon til føringer og ambisjoner, visjon, verdigrunnlag ,
målsettinger og kriterier som ligger til grunn for kommunereformarbeidet. Kostnader ved
spørreundersøkelsen dekkes av tilskuddet fra KMD. Resultatene gir ingen umiddelbar økonomiskog ressursmessigøkning. Imidlertid, som oppfølging av de anbefalinger som dette prosjektet
eventuelt identifiserer, kan det tas grep som medfører en økning av økonomi og ressurser. Dette
må vurderes opp mot en fornying av lokaldemokratiet i den ny e kommunen.
Planprosesser Tilrettelegging for innbyggermedvirkning i kommunale planprosesser under og
etter en kommunesammenslåing bidrar til styrke lokaldemokratiet. Medvirkning fra innbyggerne
er en forutsetning for å få et godt kunnskapsgrunnlag, bedre planløsninger og legitim
planlegging. Planlegging etter plan- og bygningsloven er et supplement til det representative
demokratiet og støtter opp om det politiske grunnlaget i perioden mellom valgene.
Kommunestyret har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Det er ikke alltid like lett å se at en plan har
betydning for barn eller eldre, men å bli involvert i utvikling av lokalsamfunnet er viktig for
opplevelse av tilhørighet. Den vedtatte kommunelovens bestemmelse §10a (ikrafttredelse
2018) bidrar også til eldres, personer med nedsatt funksjonsevne og unges muligheter for
deltakelse og innflytelse i offentlige beslutningsprosesser.
Lokalutvalg kan inviteres inn til å delta og bidra til å styrke medvirkningen i planprosessen.
Plansystemet omfatter ulike plantyper som forutsetter medvirkning. Planer som kan få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, forutsetter en mer inkluderende planlegging der
planlegger må aktivt ut og le gge til rette for medvirkning og deltakelse. I forberedelsen og
gjennomføring av en planprosess er det særlig noen områder det er viktig å ha kunnskap om.
Blant annet hvilke innbyggere som er aktuelle i en plansak. Alle som er berørt og har interesse
av pl anen, bør i utgangspunktet være inkludert. Både enkeltpersoner, grupper, organisasjoner
og institusjoner kan representere viktig innsikt og relevante interesser. All innledende
informasjon omkring planoppstart og planlegging bør derfor gå bredt ut til rele vante
målgrupper.
Plan - og bygningslovens § 11- 12 pålegger kommunene å annonsere oppstart av arbeidet med
kommuneplan. Tilsvarende skal oppstart av reguleringsplanarbeidet annonseres etter lovens §
12- 8. Erfaring viser at dette ikke oppleves som tilstrek kelig invitasjon til innbyggermedvirkning,
og at det for å oppfylle intensjonen i loven, må egne tiltak til for å sikre involverende prosesser
med virkning.
Vurdering De betraktninger og det perspektiv som utledes av denne teksten må ligge til grunn
i all kommunal virksomhet. Reell innbyggermedvirkning vil gi all utredning habilitet og
forankring.
Delkonklusjon Tilrettelegging for innbyggermedvirkning i kommunale planprosesser under og
etter en kommunesammenslåing bidrar til styrke lokaldemokratiet. Kommunestyret har et
særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging,
herunder barn og unge. Lokalutvalg kan inviteres inn til å delta og bidra til å styrke
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medvirkningen i planprosessen. Plan- og bygningslovens § 11- 12 pålegger kommunene å
annonsere oppstart av arbeidet med kommuneplan.
Anbefaling Oppstart av reguleringsplanarbeid annonseres etter lovens § 12- 8. Erfaring viser at
dette ikke oppleves som tilstrekkelig invitasjon til innbyggermedvirkning, og at det for å oppfylle
intensjonen i loven, må egne tiltak til for å sikre involverende prosesser med virkning.
Kommentar Anbefalingene gir ingen umiddelbare økonomiske- og ressursmessigeøkninger.
Oppfølgingstiltak ift. involverende prosesser i planarbeidet kan imi dlertid bety økte
ressurser. Dette må vurderes opp mot en forventet innbyggermedvirkning i kommunen.

4.3 Samisk perspektiv
I kommuner med en samisk befolkning er det viktig at kommunen legger til rette for tiltak som
gir samene muligheter til å utøve innf lytelse og ivareta sine interesser overfor kommunen, i
tillegg til de krav som følger av lovverket.
Mange tiltak for innbyggermedvirkning slik de generelt er beskrevet vil også kunne være
nyttige for kommuner med samisk befolkning. Kommunen kan velge å opprette særlige
representativt sammensatte kommunedelsorgan med fullmakter til å ta avgjørelser som
gjelder bare det aktuelle området i kommunen, som i hovedsak har samisk befolkning. Slike
organer kan delegeres myndighet til å ta avgjørelser innenfor et avgrenset saksfelt.
Slike kommunedelsorganer er nærmere behandlet i «Nærdemokratiske ordninger». Et annet
tiltak kan være å etablere et samarbeidsorgan mellom kommunen og organisasjoner som
representerer samene og samiske interesser i kommunen. Samepolitisk utvalg kan etableres
som et utvalg i kommunen, direkte under kommunestyret, utpekt av kommunestyret og som
følger valgperioden. Utvalget kan utgjøre et rådgivende organ for kommunestyret i alle saker
som angår samiske spørsmål.
Vurdering Dersom en skal f orholde seg til NOU «Hjertespråket» til høring i Stortinget,
Sametinget vurderinger og tilnærmingen i delprosjekt Samisk Språkområdeordning, så er
opprettelse og bruk av et samepolitisk utvalg en feil tilnærming. I nevnte delprosjektet tas det
utgangpunkt i samisk perspektiv på overordnet nivå innenfor de ressurser, rammer og økonomi
som den nye kommunen kan fremskaffe. Hjertespråket åpner også opp for å differensiere
mellom kommunedelene, basert på befolkningens sammensetning. Dette betyr at det samiske
perspektivet skal behandles på lik linje med øvrige samfunnsområder og etablerte strukturer,
komiteer og utvalg.
Delkonklusjon Det legges opp til at samisk perspektiv integreres i kommunestrukturen på
overordnet nivå.
Anbefaling Det samiske perspektivet skal behandles på lik linje og integrert med øvrige
samfunnsområder og etablerte strukturer, komiteer og utvalg.
Kommentar Vurderingen følger retningslinjene i Kommune- og Sameloven og gir
tilstrekkelig kapasitet, tilstrekkelig distanse, er effektiv, gir valgfrihet, nødvendig politisk
deltagelse gjennom en integrert løsning, lokal politisk styring og ivaretar individets
identitet.

4.4 Frivillig sektor
Lokaldemokrativeilederen Frivillig sektor Bidrar med store verdier til samfunnet, er
samfunnsbyggendeog spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. Frivillige
organisasjoner er viktige for demokratiet. De er pådrivere og viktige kanaler for
interessegrupper og engasjerte innbyggere.
Frivillig sektor har rollen både som aktør (gjennom å påvi rke politiske prosesser), og som
arena (gjennom å være en skole i demokrati). Gjennom frivillig arbeid ytes det også en
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betydelig innsats som supplerer og forsterker kommunale tjenester. Det frivillige arbeidet i
landet skjer i stor grad lokalt. Kommunen har en sentral rolle i å styrke samhandlingen med
frivilligheten, men også ha fokus på den del av befolkningen som står utenfor det organiserte
liv i kommunen. Frivillige organisasjoner, lag og foreninger har en viktig funksjon som
inkluderende møteplasser, og arenaer for læring og nærdemokrati.
Prosjektet foreslår at Hamarøy kommune etablerer en Frivillighetsstrategi som plattform for et
fremtidig og robust frivillighetsarbeid gjennom lag- og foreninger, men tilrettelagt fra - og
støttet av kommunen. Dette behandles videre under spørsmål 5.
I møtet med frivillige lag og foreninger 16. april var tilbakemeldingen at foreningene ønsker
likebehandling fra kommunens side og at alle blir møtt og besvart på samme grunnlag. Andre
momenter fra dette møtet, utover det som er listet under spørsmål 3 for frivillighet, lag og
foreninger:
Forslag om at kommunen bidrar med en oversikt over de ulike tilskuddsordningene som
eksisterer. Dette kan administreres av Frivilligsentralen og bruk (kjøp) av tjenesten
"Tilskuddsportalen ". Kommunen ble også bedt om å vurdere vederlagsfri bruk av lokaler og
utstyr, samt gratis gym og halleie for barn og ungdom. Det ble også foreslått introduksjonskurs
for styrefunksjoner i foreninger. Dette for å skape grunnlag for rekruttering til lag og
foreninger. Til slutt ble det etterspurt en kommunal funksjon som koordinator mot
frivilligheten. Dette har prosjektet behandlet i spørsmål 3 under frivillighet, lag og foreninger.
Vurdering Frivilligsentralen spiller en vesentlig r olle i kommunens frivil lighetspolitikk.
Sentralen har en viktig funksjon i å støtte og stimulere til frivillig innsats og samarbeid med
lokale lag og foreninger. Sentralen er en god samarbeidspartner for å nå ut til lag og
organisasjoner. Sentralen bidrar med samfunnsutviklingsarbeid, og som høringspart i saker som
frivilligheten har kunnskap om og interesse for.
Delkonklusjon Frivillighetsstrategi må utarbeides og etableres. Samarbeid med frivilligheten
skal være en sentral del av Hamarøy sin medvirknings- og utviklingsstrategi . Frivilligsentralen
er i dag «navet» i koordinering og kontakt med lag og foreninger. Dette regimet ønskes
videreutviklet og i samarbeid med kommunens folkehelsekoordinator og andre strukturer.
Kommunens visjon og verdier, videreutviklet fra Intensjonsavt alen, skal ligge i bunn for dette
arbeidet. Frivillighet og kultur er limet i kommunen, bidrar til samhold og bolyst, er en viktig
folkehelsefaktor og bidrar til omdømmebygging og et rikere samfunn.
Anbefaling Frivillighetsstrategi utarbeides og etableres . Det er et større forbedrings -potensiale
i kontakt og dialog med og mellom lag, foreninger og kommunen. Dette gjelder informasjon,
tidsriktig respons og oppfølging. Frivilligsentralen må utvikles som tilrettelegger, koordinator,
mentor og samordner med enkeltforeninger men også mellom alle lag og foreninger i
kommunen. Frivilligsentralens instruks, mandat og økonomisk handlingsrom tilpasses
tilsvarende. Organisasjonsmessigtilhørighet for både folkehelsekoordinator og frivilligsentralen
må vurderes ut fra ønske om tettere samarbeid og for å ta ut potensialet som ligger i
samspillet mellom disse.
Kommentar Anbefalingene betyr en økonomisk- og ressursmessigøkning. Prosjektet foreslår
ulike tiltak i koordinering mellom politikk, administrasjon og frivillighe t som vil medføre ekstra
kostnader ift. dagens modell. Dette må vurderes opp mot et forventet samskapningsløft i
kommunen i samspillet mellom politikk, administrasjon, innbyggere og frivillighet.
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4.5 Nettverksfrivillighet
Lokaldemokrativeilederen Nettverks f rivillighet Noen frivillige organisasjoner er også sosiale
entreprenører. Det fins ingen omforent definisjon av hva sosialt entreprenørskap er, men et
kjennetegn er at den sosiale verdien står i sentrum av aktiviteten. Den sosiale verdien er
oftest knytte t til velferdsutfordringer, men noen sosiale entreprenører arbeider også med
miljø.
Sosiale entreprenører tar ofte utgangspunkt i egne erfaringer, og har idéer om å løse
utfordringene på nye måter. I dag finner man sosiale entreprenører innenfor tjenester knyttet
til barnehage, skole og oppvekst, arbeidsinkludering, helse, rehabilitering, eldreomsorg og
miljøsektoren. Sosiale entreprenører utvikler ofte tjenestene i tett kontakt med brukerne.
Brukernes erfaringer er et viktig utgangspunkt. Samtidig samarbeider de ofte med de ansatte i
det offentlige. Dette samarbeidet er viktig for å finne fram til de gode løsningene.
Frivillig sektor er forsøkt kartlagt i samarbeid med Frivilligsentralen og ønskelige
målsettinger for inkludering og synliggjøring av disse i kommunen må beskrives.
Frivillighet er behandlet i spørsmål 3 og 5
Lenke til lag og foreninger i Tysfjord pr. 1. mai 2018
https://www.tysfjord.kommune.no/lag

- og- foreninger.9 5883.no.html

Lenke til lag og foreninger i Hamarøy pr. 1. mai 2018
http://hamaroy.frivilligsentral.no/lag

-og- foreninger/

Vurdering Samarbeid med frivilligheten skal være en sentral del av Hamarøy sin
medvirknings- og utviklingsstrategi. Frivilligsentralen er i dag «navet» i koordinering og
kontakt med lag og foreninger. Dette regimet ønskesvidereutviklet og i samarbeid med
kommunens folkehelsekoordinator og andre strukturer. Kommunens visjon og verdier,
videreutviklet fra Intensjonsavtalen, skal ligge i bunn for dette arbeidet.
Frivilligsentralen pekes på som et naturlig element som tilrettelegger, koordinator, mentor og
samordner med frivilligheten i kommunen. Dette krever at frivi lligsentralens portefølje utvikles
og at instruks, mandat og økonomisk handlingsrom tilpasses tilsvarende. Samtidig kommuniseres
det at frivillighet og kultur er limet i kommunen, bidrar til samhold og bolyst, er en viktig
folkehelsefaktor og bidrar til omdømmebygging og et rikere samfunn.
Delkonklusjon Samarbeid med frivilligheten skal være en sentral del av Hamarøy sin
medvirknings- og utviklingsstrategi. Frivilligsentralen er i dag «navet» i koordinering og
kontakt med lag og foreninger. Dette regimet ønskes videreutviklet og i samarbeid med
kommunens folkehelsekoordinator og andre strukturer.
Anbefaling Frivilligsentralen videreføres som tilrettelegger, koordinator, mentor og
samordner med enkeltforeninger men også mellom alle lag og foreninger i kommunen.
Prosjektet anbefaler at frivilligsentralens portefølje utvikles og at instruks, mandat og
økonomisk handlingsrom tilpasses tilsvarende.
Kommentar Prosjektet foreslår ulike tiltak i koordinering mellom politikk, administrasjon og
frivillighet som vil medføre ekstra kostnader ift. dagens modell. Dette må vurderes opp mot et
forventet samskapningsløft i kommunen i samspillet mellom politikk, administrasjon, innbyggere
og frivillighet.
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4.6 Næringslivet
Lokaldemokrativeilederen
Næringslivet Engasjement og mobilisering fra næringslivet
forutsetter en sterk politisk vilje og en administrativ ledelse som setter av nødvendig tid og
ressurser til å utvikle og skape nye gode samarbeidsløsninger.
Næringslivets behov og interesser går ofte over kommunegrensene. Arbeidskraft,
kompetansemiljøer, kapital, underleverandører, næringsareal og næringslivets kunder er i
nabokommunene til der bedriftene er lokalisert.
Vurdering Hamarøy- sammen med Tysfjord kommune med nærliggende områder har søkt
Nordland Fylkeskommune om midler til næringsutvikling. Prosjektet skal være:
«Ressurskartleggingog næringsutvikling», og bidra til nye arbeidsplasser, økt kompetanse og
forbedring av de kommunale tjenester. Videre skal sluttrapporten bli en næringsplan med
handlingsdel for nye Hamarøy.
Det er et behov for å sette inn ressurser for å styrke arbeidet med næringsutvikling som del av
utviklingen av Nye Hamarøy. Ved ansettelse av «prosjektmedarbeider næring» bør det velges
en strategisk innretning hvor vedkommende medarbeider skal foku sere på å «understøtte og
utvikle næringslivet» i samarbeide med det lokale næringsliv.
Arbeidet med å utarbeide en delplan næring vil være en del av det strategiske planarbeidet som
er under oppstart i samarbeide med Nordland Fylkeskommune, mens en prosje ktmedarbeider
næring må ha fokus på det operative samarbeidet med næringslivet, men også mot bla
Fylkeskommune, Innovasjon Norge mfl. Steigen kommune inviteres som samarbeidspartner
innenfor næring. Det er naturlig å invitere næringslivet i Hamarøy og Tysfjord Vestside til
deltagelse, enten gjennom et bredt anlagt møte eller gjennom å invitere inn representanter for
enkeltvirksomheter som eks Nord- Salten Kraft AS, Hamsunsenteret, Arran og The Quartz Corp.
Næringslivet i den nye kommunen bør høres forut for at stillingen lyses ut for på denne
måten å få gode innspill ifm utlysningen (gjennomført som fokusmøte på Ulvsvåg).
Siktemålet er også å etablere en næringsforening.
Arbeidet til prosjektmedarbeider næring bør ta utgangspunkt i de prioriteringer som er gi tt av
Formannskapet i sak 17/349 – «Ressursanalyseog næringsutvikling – Hamarøy og tilliggende
områder – 2017 – 2020», hvor områdene reiseliv, landbruk, havbruk og mineral er prioriterte
utviklingsområder. FNDvedtak av 21. februar 2018 er at det opprette s en stilling som
prosjektmedarbeider næring. Stillingen gis ansvaret for å understøtte og utvikle næringslivet i
den nye kommunen.
Følgende beskrivelser og utfordringer skisseresfor Hamarøy: Få store virksomheter, mange små,
også sesongdrift og et begrenset bedrift - og næringsnettverk. Utfordringer knyttet til tap av
arbeidsplasser innen slakteri, begrenset kapital til nyskapning og vekst og begrenset
utviklingskapasitet. Samferdsel en utfordring. Hamarøy har betydelige naturressurser og
naturområder. Det er et stort potensiale i kreative næringer og reiseliv. Det forventes vekst i
havbruk som smolt, havfarm og visningsanlegg på Skutvik. Kommunens tiltaksmidler er
kraftfond, kultur - og næringsfond, gründer fond, Augustpris og havbruksfond. Prioriterte
omr åder er reiseliv/kulturnæringer (inkl. samiske (kultur) næringer), landbruk, havbruk og
mineral. Tilrettelegging og forbedring av de kommunale tjenestene (næringsvennlig kommune)
settes på dagsorden, med bedriftsutvikling i eksisterende bedrifter, nyetable ringer og
gründervirksomhet. Siktemålet er en næringsplan som sluttprodukt.
Dette støtter i stort vårt ønske om å etablere Nord- Salten som en egen Bo,- arbeids- og
service (BAS)region.
Delkonklusjon Prosjektet har adoptert introduksjon og målsettinger fr a FNDi den hensikt
å beskrive forholdet til næringsutvikling i settingen knyttet til spørsmål «3. Hvordan
organisere et best mulig samspill mellom kommune og innbyggere.....»
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Anbefaling Prosjektet vil følge dialog med næringslivet for å bygge innsikt og ku nnskap om
hvordan næringslivet kan påvirke den generelle samfunnsutviklingen i tillegg til de åpenbare
næringspolitiske produkter. I spørsmål 5 introduserer prosjektet rammer, mål - settinger og
vedtekter for et fremtidig næringsforum.
Prosjektet vil skissere rammer og vedtekter for et næringsforum for nye Hamarøy, se vedlegg.
Vi anbefaler å ta utgangspunkt i prosjekt «Ressursanalyseog næringsutvikling – Hamarøy og
tilliggende områder 2017 – 2020». Reiseliv, landbruk, havbruk og mineral er prioriterte
utvik lingsområder. Dette sammenfaller også med anbefalingen om å etablere et Natur - og
Miljøutvalg der forvaltning av næringsområdene landbruk og havbruk er inkludert som del av
porteføljen. Reiseliv og mineral bør videreføres som del av en næringsplan. Prosjektleder
næring, forvaltningsstilling Natur - og Miljø og næringsforum vil ha mange grensesnitt som må
følges opp.
Kommentar Prosjektet foreslår ulike tiltak i koordinering mellom politikk, administrasjon og
næringsliv som vil medføre ekstra kostnader ift. d agens modell. Dette må vurderes opp mot et
forventet samskapningsløft i kommunen i samspillet mellom politikk, administrasjon og
næringsliv.
Lokaldemokrativeilederen Post Script I samfunnsutviklingsarbeidet er organisering og struktur
vesentlig. Det er kvaliteten på samhandlingen og tilliten mellom personer på tvers av
kommunal- , privat - og frivillig sektor som avgjør om kommunen lykkes med
samfunnsutviklingen. Samarbeid med næringslivet gjennom partnerskap, kommunale foretak
og eierskap i utviklings - og næringsselskap er eksempler på formalisert samarbeid. Temamøter
om dagsaktuelle saker, frokostmøter med bedrifter, bransjer og nærings- foreninger er mer
uformelt, men også vanlig. Samarbeid om lokale prosjekter og medvirkning i planprosesser er
også utbredt .
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5. Vurder om det er spesielle områder man ønsker å prioritere i den
nye kommunen og om det er behov for å etablere egne utvalg/komiteer
på disse områdene
Prosjektet har i denne studien identifisert få områder som vi ønsker å løfte ift. å etablere
egne utvalg, imidlertid vil vi fokusere på et nytt utvalg for Natur og Miljø med ansvar for
fiske - og viltforvaltning, landbruk, havbruk, forvaltning av marin verneplan og øvrige
vernede områder i kommunen. Prosjektet har også identifisert behov for å utvikle o g
implementere en frivillighetsstrategi og behov for å etablere et næringsforum.

5.1 Frivillighetsstrategi
En kommunal frivillighetspolitikk som er godt forankret innebærer at kommunen tar ansvar og
legger til rette for at frivilligheten skal få gode vilk år gjennom rammebetingelser og bedre
dialog og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Frivillighetspolitikken bør inneholde
grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig
sektor. Målet bør være å lage et fundament for forutsigbart og konstruktivt samspill mellom
partene, som også er produktivt og lite byråkratisk.
En tilpasset frivillighetsstrategi vil kunne møte flere av de ønsker og behov som er
fremkommet. I dialog med den lokale frivilligheten vil e n slik tilnærming legge til rette for et
lokalsamfunn med høyere aktivitet, trygghet og bærekraft. En slik strategi kan bidra til at
kommune og frivillige møtes på et godt grunnlag, noe som kan gi grobunn for økt samarbeid,
økt samskaping og økt deltakelse i demokratiske prosesser. Dersom kommunen innfører en
helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, vil det kunne gi vekst og utvikling i frivillig sektor.
Frivilligheten er mangfoldig og har stort potensial. Gjennom en godt forankret politikk vil
dette kunne komme kommunen til gode i langt større grad enn det som er tilfellet i dag.
Strategien må utarbeides i dialog med frivillige lag og foreninger, slik vil den også få den
legitimitet som er nødvendig. Frivilligheten er uvurderlig i et folkehelseperspe ktiv og i stor
grad det som gir innbyggerne i kommunen glede, trivsel og et levende lokalsamfunn.
Vurdering Prosjektet mener at Frivilligsentralen skal ha en sentral rolle ift. tilrettelegging og
koordinering med frivillighet, lag- og foreninger. Konseptet for Frivilligsentralen i Hamarøy
kommune anbefales videreutviklet i samspillet med lag - og foreninger, administrasjon og
politikere.
Prosjektet foreslår at Hamarøy kommune etablerer en Frivillighetsstrategi som plattform for
et fremtidig og robust frivi llighetsarbeid gjennom lag- og foreninger, men tilrettelagt fra -og
støttet av kommunen.
Kommunen bør utvikle en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor, f.eks.
frivillighetsråd eller frivillighetsforum der alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i
kommunen inviteres til å delta. Frivillig sektor bør involveres i planprosesser i de saker det er
naturlig. Vedlagt utkast til kommunens Frivillighetsstrategi.
Delkonklusjon Frivillighetsstrategi må utarbeides og etableres. Samarbeid med friv illigheten
skal være en sentral del av Hamarøy sin medvirknings- og utviklingsstrategi. Frivilligsentralen
er i dag «navet» i koordinering og kontakt med lag og foreninger. Dette regimet ønskes
videreutviklet og i samarbeid med kommunens folkehelsekoordina tor og andre strukturer.
Anbefaling Frivillighetsstrategi utarbeides og etableres. Utkast vedlagt. Det er et større
forbedringspotensiale i kontakt og dialog med og mellom lag, foreninger og kommunen. Dette
gjelder informasjon, tidsriktig respons og oppfø lging. Frivilligsentralen må utvikles som
tilrettelegger, koordinator, mentor og samordner med enkeltforeninger men også mellom alle
lag og foreninger i kommunen. Frivilligsentralens instruks, mandat og økonomisk handlingsrom tilpasses tilsvarende. Organisasjonsmessigtilhørighet for både folkehelsekoordinator og
frivilligsentralen må vurderes ut fra ønske om tettere samarbeid og for å ta ut potensialet
som ligger i samspillet mellom disse.
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Frivilligsentralen og folkehelse bør ikke være knyttet til noen e tat/avdeling i kommunen, men
være organisert direkte under øverste administrative leder. Det vil være mest hensiktsmessig,
da både frivilligheten og folkehelse ikke bør styres i retning - og farges av det enhetsområdet
disse er organisert under! Det må arbeides mer på tvers. Ingen avdeling skal "eie" folkehelsen
eller frivilligheten. Dette ville også legge til rette for bredere samarbeid og større spillerom.
Kommentar Prosjektet foreslår ulike tiltak i koordinering mellom politikk, administrasjon og
innbyggere som vil medføre ekstra økonomi og ressurser ift. dagens modell. Dette må vurderes
opp mot et forventet samskapningsløft i kommunen i samspillet mellom politikk,
administrasjon, innbyggere og frivillighet. Det poengteres at Frivilligsentralen og folkehe lse bør
ikke være knyttet til noen etat/avdeling i kommunen, men være organisert direkte under
øverste administrative leder. Det vil være mest hensiktsmessig, da både frivilligheten og
folkehelse ikke bør styres i retning - og farges av det enhetsområdet di sse er organisert under!

5.2 Forvaltningsutvalg for Natur og Miljø
Utvalget gis et bredt ansvarsområde med ansvar for fiske - og viltforvaltning, landbruk,
skogbruk, havbruk, marin verneplan og øvrige vernede områder i kommunen. Dette er en
vesentlig utvid else av mandat og ansvarsområdet ift. dagens praksis. Prosjektet vurderer
behovet for å skape et eget fagmiljø på dette området i den nye kommunen. Klima - og
miljødepartementet har ved oppdrag om arbeid med marint vern lagt til grunn at det er
områdevern etter naturmangfoldloven som skal vurderes, og da spesielt naturmangfoldloven §
39 (marine verneområder). Dette betyr i praksis opprettelse av en egen stillingsressurs i
administrasjonen, muligens mere enn en 100%-stilling?
Reglement (mandat) fremmes i spørsmål 6.
Vurdering Reiseliv, landbruk, havbruk og mineral er prioriterte utviklingsområder. Dette
sammenfaller også med anbefalingen om å etablere et Natur - og Miljøutvalg der forvaltning av
næringsområdene landbruk og havbruk er inkludert som del av port eføljen. I tillegg foreslås
marin verneplan og øvrige vernede områder i kommunen som fokusområder. Reiseliv og
mineral bør videreføres som del av en næringsplan. Prosjektleder næring og forvaltnings stilling Natur - og Miljø vil ha mange grensesnitt som må følges opp.
Delkonklusjon Et utvidet natur - og miljøutvalg gis et bredt ansvarsområde med ansvar for
fiske - og viltforvaltning, landbruk, skogbruk, havbruk, marin verneplan og øvrige vernede
områder i kommunen. Dette er et vesentlig utvidelse av mandat og ansvarsområdet ift. dagens
praksis. Prosjektet vurderer behovet for å skape et eget fagmiljø på dette området i den nye
kommunen.
Anbefaling Prosjektet anbefaler å etablere et Natur - og Miljøutvalg. Utvalget gis et bredt
ansvarsområde med ansvar for fisk e- og viltforvaltning, landbruk, skogbruk, havbruk, marin
verneplan og øvrige vernede områder i kommunen. Reiseliv og mineral bør videreføres som
del av en næringsplan. Prosjektleder næring og (ny) forvaltningsstilling Natur - og Miljø vil ha
mange grensesnitt som må følges opp.
Kommentar Løsningen medfører ulike tiltak knyttet til administrasjonen ift. støtte, utvikling
av egenkompetanse og stillingsressurser som vil medføre ekstra kostnader ift. dagens modell.

5.3 Næringsforum, Næringsplan og Næringsutvi kling
Næringsforum, næringsplan og næringsutvikling er identifisert som svært viktige faktorer i
den nye kommunen, da dette er grunnleggende for bosetting og samfunnsutvikling. I folke - og
fokusmøter har dette vært et sentralt tema. Spørsmålet er hvordan k ommunen kan bidra til
tilrettelegging og «fødselshjelp» til organisering og struktur for et næringsforum, som en
arena for dialog og utvikling. Engasjement og mobilisering fra næringslivet forutsetter en
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sterk politisk vilje og en administrativ ledelse som setter av nødvendig tid og ressurser til å
utvikle og skape nye gode samarbeidsløsninger. Kommunensledelse bør vurdere sitt behov for
dialog med næringslivet, og hvordan tidligere praksis for involvering av næringslivet kan
utvikles i en ny kommune. Prosjektet anbefaler at skisserte praksis for en samfunnskontakt
også inkluderer næringslivet og det anbefalte næringsforum.
Etablering og rammer for et næringsforum bør også inkludere tema samferdsel, sett i et
perspektiv for næringsutvikling der næringslive t selv er pådriver overfor kommunen og andre
samfunnsaktører. Dette bør også inkludere sjøverts forbindelser, fylkesregionale og sentrale
(E6/riksvei - ruter) og kommunalt veinett.
Prosjektet vil i vedlegg skissere rammer og vedtekter for et næringsforum fo r nye Hamarøy. Vi
anbefaler å ta utgangspunkt i prosjekt «Ressursanalyseog næringsutvikling – Hamarøy og
tilliggende områder 2017 – 2020». Reiseliv, landbruk, havbruk og mineral er prioriterte
utviklingsområder. Dette sammenfaller også med anbefalingen om å etablere et Natur - og
Miljøutvalg der forvaltning av næringsområdene landbruk og havbruk er inkludert som del av
porteføljen. Reiseliv og mineral bør videreføres som del av en næringsplan. Prosjektleder
næring, forvaltningsstilling Natur - og Miljø og næringsforum vil ha mange grensesnitt som må
følges opp.
Vurdering
Prosjektet har pekt på målsettinger, rammer og vedtekter for Hamarøy Næringsforum. Som
angitt skal forumet være en frittstående og uavhengig organisasjon. Det må være et uttalt
ønske fra næringslivet og gjennom en formell stiftelsesprosess å etablere dette forumet.
Kommunens rolle skal være tilrettelegger og «fødselshjelper» til forumet. Fødselshjelper
funksjonen kan være et økonomisk bidrag av noe størrelse men like viktig er
prosjektmedarb eider næring sin medvirkningsrolle i oppstart og i videre dialog og støtte i
rollen samfunnskontakt næringsliv. Hamarøy Næringsforum bør være etablert i løpet av 2020.
Delkonklusjon Etablering av en prosjektstilling innen næringsutvikling, etablering av e t
næringsforum og utviklingen av en næringsplan er i dialog med næringslivet og gjennom
strategidokument for nye Hamarøy kommunisert som svært viktige tiltak. Kommunensrolle skal
bidra til tilrettelegging og «fødselshjelp» til organisering og struktur for et nærings- forum, som
en arena for dialog og utvikling.
Anbefaling Prosjektet har skissert rammer og målsettinger for et næringsforum. Prosjektet
anbefaler at skisserte praksis for en samfunnskontakt også inkluderer næringslivet og det
anbefalte næringsforumet.
Etablering av et næringsforum bør også inkludere tema samferdsel, sett i et perspektiv for
næringsutvikling der næringslivet selv er pådriver overfor kommunen og andre
samfunnsaktører.
Kommunens rolle bør være tilrettelegger og «fødselshjelper» til forumet. Fødselshjelper
funksjonen kan være et økonomisk bidrag av noe størrelse men like viktig er prosjekt medarbeider næring sin medvirkningsrolle i oppstart og i videre dialog og støtte i rollen
samfunnskontakt næringsliv.
Kommentar Løsningen medføre r en økonomisk- og ressursmessigøkning knyttet til
samfunnskontaktstrukturen, oppfølging av et næringsforum og til etableringen av en
næringsplan. Løsningen medfører ulike tiltak knyttet til administrasjonen ift. utvikling av
egenkompetanse og stillingsre ssurser som vil medføre ekstra kostnader ift. dagens modell.
Dette må vurderes opp mot medvirkningsresultater og tilrettelegging for næringslivet.
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6. Identifiser delegering - og politiske reglementer for den nye
kommunen
Innledning Prosjektets mandat og oppdrag uthever at det skal søkes å fremlegge et bredt og
relevant svar med anbefalinger om struktur og innhold. I prosjektprosessen er det identifisert
tema og behov for struktur og innhold på en rekke områder. Overordnet og grunnleggende er
reglement for kommunestyret som vil sette rammer for underlagte utvalg og delegasjon.
Reglementer og delegasjon Følgende dokumenter vedlegges:
• Reglement for kommunestyret
• Delegasjonsreglement (mandat) til ordfører
• Delegasjonsreglement for underlagte utvalg - overord net
• Delegasjon til rådmannen (lederavtalen)
• Reglement og delegasjon for FSK,PSU,FUP,
• Kontrollutvalget, Klagenemnd, Natur og miljøutvalget
og Havnestyret
• Lokalutvalg – (kjerne) vedtekter som et felles grunnlag
• Reglement og delegasjon til Eldrerådet, Råd for personer med
• funksjonsnedsettelse og Ungdomsråd
• Samfunnkontaktfunksjonen til Eldrerådet, Råd for personer med
funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd, Frivilligsentral og Folkehelsekoordinator,
Næringsliv i administrasjonen beskrives (samfunnsutvikling, medborgerskap og
samskaping). «Funksjonsbeskrivelser» utarbeides og vedlegges
Avgrensing Kommunenes reglement for møtegodtgjørelse behandles ikke. Eksisterende
reglement inneholder individuelle rettigheter, som gjelder arbeids - og møtegodtgjørelse,
dekning av utgifter og tapt arbeidsinntekt. Dette er fastsatt i kommuneloven.
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7. Gi innspill om en felles politisk kultur og definer hva som skal
kjennetegner samspillet mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte
i den nye kommunen
De ansatte, direkte eller indirekte, gjennom tillitsvalgte og organisasjoner utgjør en vesentlig
del av det indre liv i samspillet mellom kommunen og politikere. Arbeidet i Partssammensatt
(PSU)utvalg er svært viktig men med få og korte møter kan dialogflaten bli redusert. Ansatt e
gjennom tillitsapparatet har også muligheter for dialog i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
(administrasjon, tillitsvalgte og hovedverneombud) men også her kan treffpunktene bli for
sjelden og i AMUhar ikke politisk nivå sete. PSUog AMU representerer de forme lle grensesnitt
mellom tillitsvalgte/verneombud, administrasjon og politikere i respektive settinger.
Prosjektet mener at den daglige kommunikasjonen og gjensidige informasjonsutveksling
gjøres best i kontinuerlig dialog mellom ansatte og overordnede dire kte, eller via eget
tillitsmannsapparat. Dette regimet, innenfor Arbeidsmiljøloven, Hovedavtale (HA),
Hovedtariffavtale (HTA) og eventuelle særavtaler/annet avtaleverk bør videreutvikles og
fornyes med målsetting om et mere sømløst system. Dette kan kun op pnås dersom ansatte,
tillitsapparat, administrasjon og politikere deltar under felles motto «vi» - mao.
fellesfølelsen må utvikles!.
Det er behov for gjennomgående kulturendringer hos alle involverte. Arbeidsgiverpolitikken må
kommuniseres bredt i alle la g av organisasjonen. Det er behov for forventningavklaringer og
lojalitetsbegrepet må bevisstgjøres hos både ledelse og ansatte. Tillitsvalgte har iht. HA en
uthevet plikt til å «bidra - og medvirke» til gode løsninger. Likeledes må ledelse og
mellomledere legge til rette for dialog og felles løsninger. Det legges vekt på å utlede felles
ansvar (ansvarliggjøre, bevisstgjøre, åpenhet og dialog). Prosjektet peker på behov for felles
opplæring, veiledning og motivasjon slik at «eget ansvar» synliggjøres i alle ledd.
Medarbeidersamtaleregimet må beskrives nærmere, settes i system gjennomgående i
organisasjonen og skal gjennomføres som en felles øvelse, samtidig.
Prosjektet vurderer at rapporter og vedtak fra AMU umiddelbart skal kommuniseres til PSUfor
videre behandling og eventuell forføyning. Det være seg status for sykefravær eller andre
momenter som kan ha innvirkning på arbeidsgivers politikkområder.
Delkonklusjon Samspillet mellom politikk, administrasjon, ansatte, tillitsvalgte, råd og
utvalg, lag- og fo reninger, frivillighet, næringsliv mfl. foreslås basert på et
samfunnskontaktregime underlagt rådmannen. Til dette hører også etablering av felles
arenaer og møteplasser.
Prosjektet foreslår en oppmykning mellom administrasjon og politikere i saksforberedelser der
en tidlig søker felles ståsted.
Prosjektet mener at den daglige kommunikasjonen og gjensidige informasjonsutveksling gjøres
best i kontinuerlig dialog mellom alle aktører innenfor Hamarøy kommune. Dette regimet,
parallelt med de formelle struktur er, bør videreutvikles og fornyes med målsetting om et mere
sømløst «vi» system.
Anbefaling Det utarbeides delegasjonsreglement (mandat) til ordfører og rådmann. Følges opp
under mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer». Innbyggerrelatert e råd og
komiteer utpekes av Kommunestyret som gir mandat, reglement og oppdragsformuleringer.
Kommunestyrereglementet gjennomgås og skal legges til grunn for utarbeidelse av øvrige
reglementer.
Prosjektet ønsker å formalisere og revitalisere lokalutvalge ne og foreslår et felles grunnlag for
lokalutvalgene ved å presentere rammer for vedtekter. Prosjektet legger stor vekt på at
samarbeidet med lag, foreninger, tillitsmannsapparatet, frivillighet og næringsliv skal
videreutvikles. Sømløsinformasjon og rapp ortering legges til grunn for alle involverte.
Samfunnskontaktstrukturen etableres og felles arenaer og møteplasser identifiseres.
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Økonomiske incentiver anbefales vurdert for flere kategorier. Prosjektet anbefaler at det
gjennomføres en prøveordning på «case» der en oppmykning og dialog etableres mellom
administrasjon og politikere.
Kommunikasjonen og gjensidige informasjonsutveksling på tvers og via alle nivåer bør
videreutvikles og fornyes med målsetting om et mere sømløst «vi» system.
Alle skal bli sett og hørt! Et tveegget sverd – betyr at alle parter må følge opp fra sitt
ståsted.
Delkonklusjon og anbefaling peker på mange forhold som også er vurdert av prosjektet
gjennom behandling av de 7 spørsmålene som mandat og oppdrag inkluderer.
Samfunnskontaktstrukturen (medborgerskapskoordinering) etableres og felles arenaer og
møteplasser identifiseres. Revitalisering av lokalutvalgene og et tettere samarbeidet med lag,
foreninger, tillitsmannsapparatet, frivillighet og næringsliv skal videreutvikles. Sømløs
informasjon og rapportering legges til grunn for alle involverte.
Økonomiske incentiver anbefales vurdert for flere kategorier. Kommunikasjon og
gjensidige informasjonsutveksling på tvers og via alle nivåer bør videreutvikles og
fornyes med målsetting om et mere sømløst «vi» system.
Kommentar Forslagene medfører en økonomisk- og ressursmessigøkning knyttet til
samfunnskontaktstrukturen, oppfølging av lokalutvalgene og et tettere samarbeidet med lag,
foreninger, tillitsmannsapparatet, frivillighet og nærin gsliv, inkludert felles arenaer og
møteplasser. Anbefalingen medfører ulike tiltak knyttet til administrasjonen ift. utvikling av
egenkompetanse og stillingsressurser som vil medføre ekstra kostnader ift. dagens praksis.
Dette må vurderes opp mot medvirkni ngsresultater og tilrettelegging for alle aktører som er
nevnt i utredningen.
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IV. Delkonklusjoner – samlet oversikt
Delkonklusjonene søkes formulert slik at de oppsummerer årsaker, konsekvenser eller tiltak.
Bruk av adjektiver som god, meget god, uakseptabel etc., benyttes for å vekte årsaker og
tiltak. På den måten kan tiltak og løsninger prioriteres basert på hvilken vekting de har fått.
Dersom flere delkonklusjoner viser ulike årsaker eller konsekvenser, gjennomføres en
prioritering med en kort begrunnelse.
Spørsmål 1 . Hvilket lokaldemokrati ønsker Hamarøy kommune
•

KSTvidereføres med 17 representanter. Ulike tiltak i koordinering mellom politikk,
administrasjon og innbyggere vil medføre ekstra kostnader.

•

FSKvidereføres med 5 representanter.

•

Drifts utvalget aktiviseres ikke.

•

FUPvil etter sammenslåing, stå overfor større og bredere oppgaver enn i dag. FUP
videreføres i sammenslått kommune med sammensetning som i dag. FUPgis et eget
reglement og delegasjon fra kommunestyret.

•

Kommunen er pålagt å ha kontrollutvalget. Kommuneloven gir mandat og rammer.
Utvalget utvides til 5 representanter.

•

PSUregnes som fast utvalg og videreføres som i dag.

•

Lokalutvalgsmedlemmene velges direkte av beboerne i området i henhold til
vedtekter. Lokalutvalgene får ikke delegert direkte beslutningsmyndighet, men
kommunen bruker utvalgene som høringspart og sparringspartner ved behov.
Det er kun enkeltvedtak som det er anledning å klage på. Klagebehandlingen følger
detaljerte regler i forvaltningsloven. Hamarøy kommune h ar ikke en etablert
klagenemnd. Eksterne rapporter og klager behandles av fagansvarlig, fagutvalg.
Fagansvarlig og fagutvalg rapporterer status som referatsaker. På områder som sosialog helsetjenester, utdanning og plan- og bygningssaker er det bestemmel ser som avviker
fra forvaltningsloven, der klager skal gå til statlig klageinstans ved behov. Klagenemnd
må etableres.

•

•

Naturutvalget har en svært begrenset funksjon. Det er naturlig å vurdere en
redefinering av ansvarområde. Prosjektet vurderer en utvidel se av mandat og
myndighetsområde der Natur og miljø vil være hovedkomponentene i en utvidelse.

•

Bruk av Eldreråd er pålagt. Kommunen bør identifisere en egen Samfunnskontakt for
Eldrerådet, som egen stillingsressurs i administrasjonen underlagt rådmannen.
Utvikling av støttetjeneste «velferdsteknologi» og enkle «vaktmesteroppgaver»
etableres.

•

Bruk av Råd for personer med funksjonsnedsettelse er pålagt. Kommunen bør
identifisere en egen Samfunnskontakt for Råd for funksjonsnedsettelse, som egen
stillingsres surs i administrasjonen underlagt rådmannen.

•

Bruk av Ungdomsråd er pålagt. Kommunen bør identifisere en egen Samfunnskontakt
for Ungdomsrådet som egen stillingsressurs i administrasjonen.

•

Fokusområder fra ungdomsskolemøtene. Temaene bør tas med i det vid ere
arbeidet for å revitalisere Ungdomsrådet. Tema dekker følgende områder:
1) Møteplasser på fritiden, sosialisering og flere fritidsaktiviteter
2) Bedre offentlig transport mellom tettstedene (fritid)
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3) Helsesøstertjenester
4) Ser behov for å bli sett og hørt, meningsbæring, politiske signaler, stemmeretten
5) Årlig bli kjent dag, samarbeid og gode relasjoner, delta i aktiviteter og dugnad
•

Råd for innvandrere ikke pålagt. I en integreringssetting bør innvandrere inviteres inn
i etablerte strukturer. Et tettere samarbeid mellom HIS strukturer og det
administrative Samfunnskontaktregimet bør utvikles.

•

Det legges opp til at samisk perspektiv integreres i kommunestrukturen på
overordnet nivå.

Spørsmål 2. Hvordan organiserer og utforme den politiske styringen
•

Det er essensielt at alle fire politikerrollene (representasjon, styring, leder og
arbeidsgiver), ivaretas og at de i større grad synliggjøres. Dette for å gi et bilde av
roller, ansvar og myndighet men også for å løfte politikerens rolle som ombudsmann
for den enkelte velger. Prosjektet ser ideelt for seg en sømløs (transparent) politisk
hverdag som kontinuerlig ivaretar de enkelte elementene i kartet nevnt ovenfor.
Tidsriktig og etterrettelig informasjon og kommunikasjon vil være en vesentlig del av
dette regimet.

Spørsmål 3. Hvordan organisere et best mulig samspill
• Ordningen med lokalutvalg formaliseres. Utvalgene organiseres som frivillige
organisasjoner. Det etableres en fast struktur i kontakten mellom lokalutvalgene og
kommunen. Etablering av lokalutvalg kre ver at kommunen sentralt har satt av
administrative ressurser for å ivareta kontakten til lokalutvalgene. Innenfor
samfunnskontaktregimet identifiseres en Lokalutvalgskoordinator som følger opp
utvalgene.
•

Utvalgsmedlemmene velges direkte av beboerne i omr ådet i henhold til vedtekter – bør
utarbeides som et felles grunnlag for utvalgene. Lokalutvalgene får ikke delegert
direkte beslutningsmyndighet, men kommunen bruker utvalgene som høringspart og
sparringspartner ved behov. Lokalutvalgene tildeles en drift sstøtte av kommunen pr. år.

•

Lokalutvalgsleder og lederne for alle partigruppene i kommunestyret bør møtes årlig.
Referat fra lokalsamfunnsutvalgene sendes både til lokalpolitikerne, ulike seksjoner
i kommunen og til lokalpressen.

•

Stedsutvikling og omdømmebygging er særdeles viktig. Kultur, historie og stedenes
egenart kan brukes til å bygge nye og bærekraftige samfunn. Innledende stedsvurdering
er gjennomført for videre lokalt arbeid.

•

Samarbeid med frivilligheten skal være en sentral del av Hamarøy sin medvirknings- og
utviklingsstrategi. Frivilligsentralen er i dag «navet» i koordinering. Dette regimet
ønskesvidereutviklet og i samarbeid med kommunens folkehelsekoordinator og andre
strukturer. Kommunensvisjon og verdier, videreutviklet fra Intensjonsavtalen, skal ligge
i bunn for dette arbeidet. Det er et større forbedringspotensiale i kontakt og dialog med
og mellom lag, foreninger og kommunen. Dette gjelder informasjon, tidsriktig respons
og oppfølging.
Frivillighet og kultur er limet i kommunen, bid rar til samhold og bolyst, er en viktig
folkehelsefaktor og bidrar til omdømmebygging og et rikere samfunn.
Prosjektet ser det som svært viktig å knytte tett kontakt med Informasjonsrådgiveren.
Dette for å identifisere grensesnitt til informasjonsstrategie n der prosjektet vil
adoptere tiltak og gi anbefalinger. Informasjonsopplegget, også gjennom denne
studien, må forankres politisk. Generelt bør folkevalgte og representanter for

•
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administrasjonen legge til rette for at innbyggerne kan ta kontakt for å diskutere
lokale saker og spørsmål.
•

Prosjektet tar innspillene om deltagelsesordninger til etterretning og grunnlag for det
videre arbeidet blant annet ved etableringen og revitaliseringen av Lokalutvalg og
Frivillighetsstrategi.

•

Som del av informasjonsplanen utarbeides det tiltakslister om temaet.

•

Prosjektet tar veilederens betraktninger om kommunikasjon til etterretning.

Spørsmål 4. Vurder behovet for nær -demokratiordninger og strukturer
• Prosjektet vurderer at nærdemokratiordninger i den nye kommunen er iv aretatt
gjennom en bred tilnærming i flere av spørsmålene som besvares.
• Tilrettelegging for innbyggermedvirkning i kommunale planprosesser under og etter en
kommunesammenslåing bidrar til styrke lokaldemokratiet. Kommunestyret har et særlig
ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging,
herunder barn og unge. Lokalutvalg kan inviteres inn til å delta og bidra til å styrke
medvirkningen i planprosessen. Plan- og bygningslovens § 11- 12 pålegger kommunene å
annonsere oppstart av arbeidet med kommuneplan.
• Det legges opp til at samisk perspektiv integreres i kommunestrukturen på
overordnet nivå.

Spørsmål 5. Vurder om det er spesielle områder man ønsker å prioritere
• Frivillighetsstrategi må utarbeides og etableres. Samarbeid med frivilligheten skal
være en sentral del av Hamarøy sin medvirknings- og utviklingsstrategi.
Frivilligsentralen er i dag «navet» i koordinering og kontakt med lag og foreninger.
Dette regimet ønskes videreutviklet og i samarbeid med kommunens
folke helsekoordinator og andre strukturer. Kommunensvisjon og verdier,
videreutviklet fra Intensjonsavtalen, skal ligge i bunn for dette arbeidet. Frivillighet
og kultur er limet i kommunen, bidrar til samhold og bolyst, er en viktig
folkehelsefaktor og bidrar til omdømmebygging og et rikere samfunn.
•

Prosjektet har adoptert introduksjon og målsettinger fra FNDi den hensikt å
beskrive forholdet til næringsutvikling i settingen knyttet til spørsmål «3. Hvordan
organisere et best mulig samspill mellom kommune og innbyggere.....»

•

Et utvidet natur - og miljøutvalg gis et bredt ansvarsområde med ansvar for fiske - og
viltforvaltning, landbruk, skogbruk, havbruk, marint vern og øvrige vernede områder i
kommunen. Dette er et vesentlig utvidelse av mandat og ansvarsområdet ift. dagens
praksis. Prosjektet vurderer behovet for å skape et eget fagmiljø på dette området i
den nye kommunen.

•

Etablering av en prosjektstilling innen næringsutvikling, etablering av et
næringsforum og utviklingen av en næringsplan, er i dialog med næringslivet og
gjennom strategidokument for nye Hamarøy kommunisert som svært viktige tiltak.
Kommunens rolle skal bidra til tilrettelegging og «fødselshjelp» til organisering og
struktur for et næringsforum, som en arena for dialog og utvikling.

Spørsmål 6.
Utkast til reglementer og delegasjon vedlegges.
Spørsmål 7. Gi innspill om en felles politisk struktur og samspill
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•

Samspillet mellom politikk, administrasjon, ansatte, tillitsvalgte, råd og utvalg, lag -og
foreninger, frivillighet, næringsliv mfl. foreslås basert på en samfunnskontaktstruktur
underlagt rådmannen. Til dette hører også etablering av felles arenaer og møteplasser.
Prosjektet foreslår en oppmykning mellom administrasjon og politikere i saksforberedelser der en tidlig søker felles ståsted.
Prosjektet mener at den daglige kommunikasjonen og gjensidige informasjonsutveksling
gjøres best i kontinuerlig dialog mellom alle aktører innenfor Hamarøy kommune. Dette
regimet, parallelt med de formelle strukturer, bør videreutvikles og fornyes med
målsetting om et mere sømløst «vi» system.

Kommentar Delkonklusjonene er formulert slik at de oppsummerer årsaker, konsekvenser eller
tiltak. Bruk av adjektiver for å skille delkonklusjonene har ikke vært nødvendig å benytte for å
vekte årsaker og tiltak .
Sammenstilling av delkonklusjonene og konklusjon Denne delen av
prosessen skal føre frem til en konklusjon. Sammenstillingen må ikke forveksles med vekting og
rekkefølge av faktorer. Det skal heller ikke tilføres nye argumenter. Hensikten er en
komprim ert helhetsoversikt som grunnlag for anbefalingen. Hovedkonklusjonen skal bygge på
delkonklusjonene, og være et resultat av funnene gjort i delkonklusjonene sett i forhold til
hverandre. Dersom flere delkonklusjoner viser ulike årsaker eller konsekvenser, gjennomføres
en prioritering med en kort begrunnelse.

V. Hovedkonklusjon
Hensikten med denne studien var å ta utgangspunkt i bakgrunn, forutsetninger og behov for å
gi en vurdering og anbefaling om en fornying og utvikling av lokaldemokratiet i (nye)
Hamarøy».
Prosjektet har lagt vekt på at innbyggerne har rettigheter som må ivaretas og kunnskap som
er viktig.
Hovedkonklusjonen retter fokus mot nærdemokratiordninger og strukturer som kan
justeres og forbedres i større grad enn å etablere nye ordninger.
De anbefalinger som er fremlagt medfører justeringer av praksis og tiltak som vil medføre
økonomiske- og ressursmessigepådrag for administrasjonen i samspillet med spesielt
innbyggerne, lag- og foreninger, frivillighet, lokalutvalg og næringsliv. Prosjektet mener dette
vil være gode investeringer for lokal - og nærdemokratiet!
Større ressurspådrag i samspillet mellom administrasjon og politiske strukturer er ikke
inkludert som følge av anbefalingene, men et utvidet natur - og miljøutvalg vil medføre
økonomiske økninger, også som en konsekvensav at administrasjonen bør utvides med
funksjoner og faglighet.
Arbeidet med og oppfølging av et foreslått næringsforum vil kreve kontinuerlig fokus fra
administrasjonens side – en «fødselshjelper» støtte er forslått.
Prosjektet vurderer behovet for en frivillighetsstrategi som vil løfte dette samfunnsområdet
betraktelig ift. i dag. Prosjektet anser at Frivilligsentralen, med riktige rammer og incentiver,
vil kunne utgjøre navet i frivillighet, i forholdet til lag - og foreninger og innbyggerne generelt.
Prosjektet har lagt særlig vekt på alle innspillene i denne prosessen. Nye og avgjørende
funksjoner knyttet til en fremtidig samfunnskontaktstruktur ift. utvalg, råd, frivillighet,
lokalutvalg, lag- og foreninger og nær ingsliv vil medføre flere stillingsressurser i
administrasjonen. Utvikling av egenkompetanse og stillingsressurser som vil medføre ekstra
kostnader ift. dagens praksis. Dette må vurderes opp mot medvirkningsresultater og
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tilrettelegging for alle aktører som er nevnt i utredningen. Foreslåtte incentiver, fond og
støtteordninger mhp. møteplasser og arenaer, om innført, vil også medføre økte ressurser.
Anbefalinger Anbefalingene listes fortløpende og relateres til de enkelte spørsmål som
besvares. Anbefalingene er søkt å være klare, konkrete, kortfattede og entydige. Der det er
behov for å presisere eller formulere tiltak ift. anbefalingen blir dette gjort. Tiltakene listes i
rekkefølge og deles i:
1) kortsiktige, 2) langsiktige eller 3) tiltak som har behov for videre utredninger
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VI. Anbefalinger
Spørsmål 1 . Hvilket lokaldemokrati ønsker Hamarøy kommune
• Det utarbeides delegasjonsreglement (mandat) til kommunestyret, underlagte
utvalg/komiteer samt til ordfører og rådmannen. Følges opp under mandatets punk t 6,
«Delegering- og politiske reglementer»
•

Det utarbeides reglement og delegasjon for FSK.Følges opp under mandatets
punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer»

•

Det utarbeides reglement og delegasjon for FUP.Følges opp under mandatets
punkt 6, «Delegering - og politiske reglementer».

•

Kontrollutvalget, som økes til 5 medlemmer, må ha større synlighet hos folkevalgte og
i befolkningen. Det utarbeides reglement og delegasjon for kontrollutvalget.

•

Det utarbeides reglement og delegasjon for PSU.Følges opp under mandatets
punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer».
I Tysfjord er det etablert PSUutenfor FSK.Hamarøy kommunestyre har valgt å delegere
PSUtil formannskapet og tillitsvalgte, der møter settes etter behov. Dette er en
ordning som fungerer i samspillet mellom formannskap og ansatte. Ordningen anbefales
videreført.

•

Nye rammevedtekter bør utarbeides for lokalutvalgene som et felles grunnlag .
Følges opp under mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer».

•

Det anbefales å opprette og formalisere en felles klagenemnd med basis i
formannskapet. Medlemmene velges blant formannskapets medlemmer.
Kommunestyret velger leder og nestleder for nemnda jfr. kommuneloven § 10 pkt. 3.
Mandat og delegering f ølges opp under mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske
reglementer»

•

Prosjektet anbefaler en vesentlig utvidelse av Naturutvalgets mandat og
myndighetsområde, der natu r og miljø vil være hovedkomponentene i en utvidelse.
Utvidelsen vil være knyttet til de fire temaene; fiske - og viltforvaltning/skog - og
landbruk, havbruk, marin verneplan/øvrige verneområder i kommunen. Mandat og
delegering f ølges opp under mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer»

•

Det utarbeides reglement og delegasjon (mandat) for Eldrerådet. Følges opp under
mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer»

•

Det utarbeides reglement og delegasjon (mandat) for Råd for personer med
funksjonsnedsettelse. Følges opp under mandatets punkt 6, «Delegering- og
politiske reglementer».

•

Det utarbeides reglement og delegasjon for Ungdomsrådet. Følges opp under
mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer».

•

Samfunnkontaktfunk sjonen beskrives (samfunnsutvikling, medborgerskap- og
koordinering og samskaping). Funksjonsbeskrifelser utarbeides. Fokusområder
operasjonaliseres av samfunnskontakt (medborgerkoordinator)

•

Vurder kommunens og innvandrer - befolkningens behov for kontakt og innflytelse. HIS,
og lokalutvalgene kan være verktøyet. Likeså Frivilligsentralen og KHVGSkan også være
en arena? HIS knyttes tettere opp mot Samfunnskontaktstrukturen slik det er foreslått
for flere av råd og utvalg. Voksenteamet bør styrkes med kapasitet spesielt mhp. den
samfunnsfaglige delen og oppfølging av denne der fokus er å inkludere voksne
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flyktninger, tilrettelegge for arbeidstrening og jobb, samt introdusere disse for
møteplasser og arenaer i samfunnet.
•

Det samiske perspektivet skal behandle s på lik linje og integrert med øvrige
samfunnsområder og etablerte strukturer, komiteer og utvalg.

Spørsmål 2. Hvordan organiserer og utforme den politiske styringen
• Samspillet mellom politikk, administrasjon og råd, utvalg, lag - og foreninger,
frivilli ghet, næringsliv mfl. foreslås basert på, og gjennomført av en eget
samfunnskontaktstruktur underlagt rådmannen. Til dette hører også etablering av
felles arenaer og møteplasser.
Spørsmål 3. Hvordan organisere et best mulig samspill
• Ordningen med lokalut valg formaliseres. Utvalgene organiseres som frivillige
organisasjoner. Det etableres en fast struktur mellom lokalutvalgene og kommunen.
Lokalutvalgskoordinator (del av samfunnskontaktstrukturen) i administrasjonen følger
opp utvalgene.
•

Utvalgsmedlemmene velges lokalt og i henhold til felles vedtekter. Kommunen bruker
utvalgene som høringspart og sparringspartner. Lokalutvalgene tildeles en
driftsstøtte av kommunen pr. år. Prosjektet anbefaler at kommunen etablerer et
lokalutvalgsfond til løpende tiltak. Fondet må være behovsprøvet. Det etableres
arena for møter og gjensidig informasjon.

•

Stedsutvikling og omdømmebygging i samskapningmellom kommune, lokalutvalg,
næringsliv, frivillighet og lag og foreninger er særdeles viktig i et samfunnsutviklingspersp ektiv. Denne tilnærmingen anbefales innlemmet i videre strategi der
også stedsvurderingene inkluderes.
Frivilligsentralen må utvikles som tilrettelegger, koordinator, mentor og samordner
med enkeltforeninger men også mellom alle lag og foreninger i kommunen.
Frivilligsentralens instruks, mandat og økonomisk handlingsrom tilpasses tilsvarende.
Organisasjonsmessigtilhørighet for både folkehelsekoordinator og frivilligsentralen
må vurderes ut fra ønske om tettere samarbeid og for å ta ut potensialet som ligge r i
samspillet mellom disse.

•

•

•

Frivilligsentralen og folkehelse bør ikke være knyttet til noen etat/avdeling i
kommunen, men være organisert direkte under øverste administrative leder. Det vil
være mest hensiktsmessig, da både frivilligheten og folkehelse i kke bør styres i retning og farges av det enhetsområdet disse er organisert under! Det må arbeides mer på
tvers. Ingen avdeling skal "eie" folkehelsen eller frivilligheten. Dette ville også legge til
rette for bredere samarbeid og større spillerom.
Kommunen bør fokusere på incentiver som tilskuddsordninger, info - tavler og
kontinuerlig informasjon om kultur og aktiviteter (kalender) samt (faste) sosiale- og
møtearenaer. Kollektivtilbudet søkes tilrettelagt for større integrasjon mellom
bygdene og de respekt ive lag og foreninger.

•

Ha kontroll på informasjonen og informasjonskanalene - etabler felles informasjons - og
kommunikasjonsplattform. Lik informasjon, samtidig og fra samme kilde rydder unna
misforståelser og uklarheter. Etabler faste arenaer og møteplasser for både
informasjonsutveksling og dialog. Dette må gjøres på tvers av de gamle kommunene.
Tilpass informasjons - og kommunikasjonstiltak etter målgruppene – ta i bruk både
analoge og digitale kanaler.

•

Ny informasjons og kommunikasjonsmedarbeider gis ro llen som nett - moderator
med redaksjonelt ansvar. Samisk språkutveksling må ivaretas.
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Spørsmål 4. Vurder behovet for nær -demokratiordninger og strukturer
• De anbefalinger som er gjort for lokalutvalg, lag - og foreninger og frivillighet i den
nye kommunen bør følges.
•

•

Oppstart av reguleringsplanarbeid annonseres etter lovens § 12- 8. Erfaring viser at
dette ikke oppleves som tilstrekkelig invitasjon til innbyggermedvirkning, og at det for
å oppfylle intensjonen i loven, må egne tiltak til for å sikre involvere nde prosesser med
virkning.
Det samiske perspektivet skal behandles på lik linje og integrert med øvrige
samfunnsområder og etablerte strukturer, komiteer og utvalg.

Spørsmål 5. Vurder om det er spesielle områder man ønsker å prioritere
• Frivillighetsstra tegi utarbeides og etableres. Det er et større forbedringspotensiale i
kontakt og dialog med og mellom lag, foreninger og kommunen. Dette gjelder
informasjon, tidsriktig respons og oppfølging. Frivilligsentralen må utvikles som
tilrettelegger, koordinator, mentor og samordner med enkeltforeninger men også
mellom alle lag og foreninger i kommunen. Frivilligsentralens instruks, mandat og
økonomisk handlingsrom tilpasses tilsvarende. Organisasjonsmessigtilhørighet for både
folkehelsekoordinator og frivilligse ntralen må vurderes ut fra ønske om tettere
samarbeid og for å ta ut potensialet som ligger i samspillet mellom disse.
•

Frivilligsentralen og folkehelse bør ikke være knyttet til noen etat/avdeling i
kommunen, men være organisert direkte under øverste admi nistrative leder. Det vil
være mest hensiktsmessig, da både frivilligheten og folkehelse ikke bør styres i
retning - og farges av det enhetsområdet disse er organisert under! Det må arbeides mer
på tvers. Ingen avdeling skal "eie" folkehelsen eller frivilli gheten. Dette ville også legge
til rette for bredere samarbeid og større spillerom.

•

Prosjektet vil følge dialog med næringslivet for å bygge innsikt og kunnskap om
hvordan næringslivet kan påvirke den generelle samfunnsutviklingen i tillegg til de
åpenbare næringspolitiske produkter. Prosjektet introduserer rammer, målsettinger og
vedtekter for et fremtidig næringsforum.

•

Prosjektet anbefaler at skisserte praksis for en samfunnskontaktstruktur også inkluderer
næringslivet og det anbefalte næringsforumet. Etablering av et næringsforum bør også
inkludere tema samferdsel, sett i et perspektiv for næringsutvikling der næringslivet
selv er pådriver overfor kommunen og andre samfunnsaktører. Kommunensrolle bør
være tilrettelegger og «fødselshjelper» til forumet. Fødselshjelper funksjonen kan
være et økonomisk bidrag av noe størrelse men like viktig er prosjektmedarbeider
næring sin medvirkningsrolle i oppstart og i videre dialog og støtte i rollen
samfunnskontakt næringsliv.

•

Prosjektet anbefaler å etablere et Natur - og Miljøutvalg. Utvalget gis et bredt
ansvarsområde med ansvar for fiske - og viltforvaltning, landbruk, skogbruk, havbruk,
marin verneplan og øvrige vernede områder i kommunen. Reiseliv og mineral bør
videreføres som del av en næringsplan. Prosjektled er næring og (ny)
forvaltningsstilling Natur - og Miljø vil ha mange grensesnitt som må følges opp.

Spørsmål 6.
Utkast til reglementer og delegasjon er utarbeidet og vedlagt.
Spørsmål 7. Gi innspill om en felles politisk struktur og samspill
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•

Det utarbeide s delegasjonsreglement (mandat) til ordfører og rådmann. Følges opp
under mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer».

•

Innbyggerrelaterte råd og komiteer utpekes av Kommunestyret som gir mandat,
reglement og oppdragsformuleringer.

•

Kommunestyrereglementet gjennomgås og skal legges til grunn for utarbeidelse av
øvrige reglementer.

•

Prosjektet ønsker å formalisere og revitalisere lokalutvalgene og foreslår et felles
grunnlag for lokalutvalgene ved å presentere rammer for vedtekter. Prosjektet l egger
stor vekt på at samarbeidet med lag, foreninger, tillitsmannsapparatet, frivillighet og
næringsliv skal videreutvikles. Sømløsinformasjon og rapportering legges til grunn for
alle involverte. Samfunnskontaktstrukturen etableres og felles arenaer og møteplasser
identifiseres. Økonomiske incentiver anbefales vurdert for flere kategorier. Prosjektet
anbefaler at det gjennomføres en prøveordning på «case» der en oppmykning og dialog
etableres mellom administrasjon og politikere.

•

Kommunikasjonen og gjensidige informasjonsutveksling på tvers og via alle nivåer bør
videreutvikles og fornyes med målsetting om et mere sømløst «vi» system.
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VII. Tiltak
Der det er behov for å presisere eller formulere tiltak ift. anbefalingene blir dette gjort.
Tiltakene list es i rekkefølge og deles i:
1) kortsiktige, 2) langsiktige eller 3) tiltak som har behov for videre utredninger

Kortsiktige tiltak
Spørsmål 1 . Hvilket lokaldemokrati ønsker Hamarøy kommune
•

Delegasjonsreglement til kommunestyret, ordfører, rådmann, råd og utvalg
utarbeides samlet og i sammenheng. Følges opp under mandatets punkt 6,
«Delegering- og politiske reglementer»
(FSK, PSU, FUP,Klagenemnd, Kontrollutvalg, Eldreråd, Råd for personer med
funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd, mfl. etter behov).

•

Nye vedtekter utarbeides for lokalutvalgene som et felles grunnlag . Følges opp
under mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer».

•

En felles klagenemnd opprettes og formaliseres med basis i formannskapet.
Medlemmene velges blant formannskapets medl emmer. Kommunestyret velger leder og
nestleder for nemnda jfr. kommuneloven § 10 pkt. 3. Mandat og delegering f ølges opp
under mandatets punkt 6, «Delegering- og politiske reglementer».

•

Prosjektet anbefaler et nytt natur - og miljøutvalg med utvidelse av mandat og
myndighetsområde. Utvidelsen vil være knyttet til de fire temaene; fiske - og
viltforvaltning/skog - og landbruk, havbruk, marin verneplan/øvrige verneområder i
kommunen. Mandat og delegering f ølges opp under mandatets punkt 6, «Delegeringog politiske reglementer»

•

Samfunnkontaktfunksjonene i administrasjonen for fokusområdene beskrives
(samfunnsutvikling, medborgerskap og samskaping).
(Lokalutvalg, lag- og foreninger, frivillighet, næringsliv, Eldreråd, Råd for personer
med funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd mfl.)
Funksjonsbeskrivelser utarbeides. Fokusområder operasjonaliseres av utpekt
samfunnskontakt.

Spørsmål 3. Hvordan organisere et best mulig samspill
•

Ordningen med lokalutvalg formalis eres. Utvalgene organiseres som frivillige
organisasjoner. Det etableres en fast struktur mellom lokalutvalgene og kommunen.
Lokalutvalgskoordinator (del av samfunnskontaktregimet) i administrasjonen følger opp
utvalgene.

•

Utvalgsmedlemmene velges lokalt og i henhold til felles vedtekter. Kommunen bruker
utvalgene som høringspart og sparringspartner. Lokalutvalgene tildeles en driftsstøtte
av kommunen pr. år. Prosjektet anbefaler at kommunen etablerer et lokalutvalgsfond
til løpende tiltak. Fondet må være behovsprøvet. Det etableres arena for møter og
gjensidig informasjon.

•

Stedsutvikling og omdømmebygging i samskapningmellom kommune, lokalutvalg,
næringsliv, frivillighet og lag og foreninger er særdeles viktig i et samfunnsutviklingsperspektiv. Tiltak, t ilnærmingen anbefales innlemmet i videre strategi der
også stedsvurderingene inkluderes.
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•

Frivilligsentralen må utvikles som tilrettelegger, koordinator, mentor og samordner
med enkeltforeninger men også mellom alle lag og foreninger i kommunen. Tiltak,
Fri villigsentralens instruks, mandat og økonomisk handlingsrom tilpasses tilsvarende.
Frivilligsentralen og folkehelse bør ikke være knyttet til noen etat/avdeling i
kommunen, men være organisert direkte under øverste administrative leder.

•

Organisasjonsmessig tilhørighet for både folkehelsekoordinator og frivilligsentralen må
vurderes ut fra ønske om tettere samarbeid og for å ta ut potensialet som ligger i
samspillet mellom disse.

•

Ha kontroll på informasjonen og informasjonskanalene - etabler felles informa sjons- og
kommunikasjonsplattform. Lik informasjon, samtidig og fra samme kilde rydder unna
misforståelser og uklarheter. Etabler faste arenaer og møteplasser for både
informasjonsutveksling og dialog. Dette må gjøres på tvers av de gamle kommunene.
Tilpass informasjons - og kommunikasjonstiltak etter målgruppene – ta i bruk både
analoge og digitale kanaler.

•

Ny informasjons og kommunikasjonsmedarbeider gis rollen som nett - moderator med
redaksjonelt ansvar. Samisk språkutveksling må ivaretas.

Spørsmål 4. Vur der behovet for nær -demokratiordninger

og strukturer

•

Oppstart av reguleringsplanarbeid annonseres etter lovens § 12- 8. Egne tiltak til for å
sikre involverende prosesser med virkning, etableres.

•

Det samiske perspektivet skal behandles på lik linje og int egrert med øvrige
samfunnsområder og etablerte strukturer, komiteer og utvalg.

Spørsmål 5. Vurder om det er spesielle områder man ønsker å prioritere
•

Frivillighetsstrategi utarbeides og etableres. Frivilligsentralen må utvikles som
tilrettelegger, koordi nator, mentor og samordner med enkeltforeninger men også
mellom alle lag og foreninger i kommunen. Frivilligsentralens instruks, mandat og
økonomisk handlingsrom tilpasses tilsvarende.

•

Frivilligsentralen videreføres som tilrettelegger, koordinator, mentor og samordner
med enkeltforeninger men også mellom alle lag og foreninger i kommunen. Tiltak,
frivilligsentralens portefølje utvikles og at instruks, mandat og økonomisk
handlingsrom tilpasses tilsvarende. Frivilligsentralen og folkehelse bør ikke være
knyttet til noen etat/avdeling i kommunen, men være organisert direkte under
øverste administrative leder.

•

Prosjektet vil følge dialog med næringslivet for å bygge innsikt og kunnskap om
hvordan næringslivet kan påvirke den generelle samfunnsutviklingen i ti llegg til de
åpenbare næringspolitiske produkter. Prosjektet introduserer rammer, målsettinger og
vedtekter for et fremtidig næringsforum.

•

Prosjektet anbefaler å etablere et Natur - og Miljøutvalg. Utvalget gis et bredt
ansvarsområde med ansvar for fiske - og viltforvaltning/skog - og landbruk, havbruk,
marin verneplan/øvrige vernede områder i kommunen. Reiseliv og mineral bør
videreføres som del av en næringsplan. Prosjektleder næring og (ny) forvaltningsstilling
Natur - og Miljø vil ha mange grensesnitt som må følges opp.
Prosjektet har skissert rammer og målsettinger for et næringsforum. Prosjektet
anbefaler at skisserte praksis for en samfunnskontaktstruktur også inkluderer
næringslivet og det anbefalte næringsforumet.

•

Spørsmål 7. Gi innspill om en felles politisk struktur og samspill
•

Kommunestyrereglementet gjennomgås og skal legges til grunn for utarbeidelse av
øvrige reglementer.
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•

•

Prosjektet ønsker å formalisere og revitalisere lokalutvalgene og foreslår et felles
grunnlag for lokalutvalgene ved å presentere rammer for vedtekter. Prosjektet legger
stor vekt på at samarbeidet med lag, foreninger, tillitsmannsapparatet, frivillighet og
næringsliv skal videreutvikles. Sømløsinformasjon og rapportering legges til grunn for
alle involverte. Samfunnskontaktstrukturen etableres og felles arenaer og møteplasser
identifiseres. Økonomiske incentiver anbefales vurdert for flere kategorier.
Prosjektet anbefaler at det gjennomføres en prøveordning på «case» der en
oppmykning og dialog etableres mellom administrasjon o g politikere.

Langsiktige tiltak
Spørsmål 1 . Hvilket lokaldemokrati ønsker Hamarøy kommune
•

Vurder kommunens og innvandrernes behov for gjensidig kontakt. HIS, og lokalutvalgene
kan være en del av svaret. Likeså Frivilligsentralen og KHVGSkan også være e n arena?
Prosjektet anbefaler at HIS knyttes tettere opp mot Samfunnskontaktstrukturen slik det
er foreslått for flere av råd og utvalg. Voksenteamet bør styrkes med kapasitet spesielt
mhp. den samfunnsfaglige delen og oppfølging av denne der fokus er å in kludere voksne
flyktninger, tilrettelegge for arbeidstrening og jobb, samt introdusere disse for
møteplasser og arenaer i samfunnet.

Spørsmål 2. Hvordan organiserer og utforme den politiske styringen
•

Samspillet mellom politikk, administrasjon og råd, utv alg, lag- og foreninger,
frivillighet, næringsliv mfl. foreslås basert på, og gjennomført av en egen
samfunnskontaktstruktur underlagt rådmannen. Identifiser og etablering felles
arenaer og møteplasser.

Spørsmål 3. Hvordan organisere et best mulig samspil l
•

Kommunen bør fokusere på incentiver som tilskuddsordninger, info - tavler og
kontinuerlig informasjon om kultur og aktiviteter (kalender) samt (faste) sosiale- og
møtearenaer. Kollektivtilbudet søkes tilrettelagt for større integrasjon mellom bygdene
og de respektive lag og foreninger.

Spørsmål 5. Vurder om det er spesielle områder man ønsker å prioritere
•

Etablering av et næringsforum bør også inkludere tema samferdsel, sett i et perspektiv
for næringsutvikling der næringslivet selv er pådriver overfor k ommunen og andre
samfunnsaktører. Kommunensrolle bør eventuelt være tilrettelegger og
«fødselshjelper» til forumet. Fødselshjelper funksjonen kan være et økonomisk
bidrag av noe størrelse men like viktig er prosjektmedarbeider næring sin
medvirkningsrolle i oppstart og i videre dialog og støtte i rollen samfunnskontakt
næringsliv.

Tiltak som har behov for videre utredninger
Prosjektet har ikke funnet tema som krever videre utredninger!
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VIII. Økonomiske betraktninger
Vurderingene av de 7 spørsmålene som prosjektets mandat stiller har fokusert på forhold, tema
og rammer for fornying og utvikling av lokaldemokratiet i nye Hamarøy. Hovedkonklusjonen
retter fokus mot nærdemokratiordninger og strukturer som kan justeres og forbedres i større
grad enn å et ablere nye ordninger. Lokaldemokrativeiviseren, innspillene fra folkemøtene,
tema - og fokusmøtene, gjennom - førte verksteder samt de sentrale samlingene som prosjektet
har fulgt har i stor grad vært sammenfallende og gitt stor merverdi for prosjektet.
De anbefalinger som er fremlagt medfører justeringer av praksis og tiltak som vil medføre
økonomiske- og ressursmessigepådrag for administrasjonen og videre i samspillet med spesielt
innbyggerne, lag- og foreninger, frivillighet, lokalutvalg og næringsliv. Prosjektet mener dette
vil være gode investeringer for lokal - og nærdemokratiet! Større ressurspådrag i samspillet
mellom administrasjon og politiske strukturer er ikke inkludert som følge av anbefalingene,
men et utvidet natur - og miljøutvalg vil medføre økonomiske økninger, også som en konsekvens
av at administrasjonen må utvide funksjoner og faglighet. Arbeidet med og oppfølging av et
foreslått næringsforum vil kreve kontinuerlig fokus fra administrasjonens side – en
«fødselshjelper» støtte er forslått.
Nye funksjoner knyttet til samfunnskontaktstrukturen (medborgerkoordinering) vil
nødvendigvis også medføre flere stillingsressurser. Foreslåtte incentiver, fond og
støtteordninger mhp. møteplasser og arenaer likeså, samt et eventuelt utvidet
kollektivtilbud.
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FORNYING
OGUTVIKLING
AV LOKALDEMOKRATIET

