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KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING TIL ÅRSREGNSKAPET 2020 
Årsregnskapet for 2020 er det første avlagte regnskapet for Hábmera suokhan – Hamarøy 
kommune.  

Årsregnskapet for 2020 er i balanse. Det er ført kr 16.718.396,26 til inndekning av 
akkumulert underskudd.  

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse. Dette er uavhengig av foreløpig balansepost fra 
gamle Tysfjord på kr 3.683.122,- som udekket i investeringsregnskapet.  

Akkumulert merforbruk er pt midlertidig kr 34.519.396,37. Dette er basert på tall fra gamle 
Hamarøy og foreløpig andel av gml Tysfjord sine merforbruk. 

Det er positivt at driften viser et mindreforbruk på ca 16,6 mill kr som brukes til inndekning 
av akkumulert merforbruk. Det betyr allikevel ikke at vi har en drift i balanse. Regulert 
budsjett viste imidlertid en prognose på et mindreforbruk på ca 13,1 mill kr. Regulert 
budsjett og årsresultatet var hensyntatt at kommunen hadde mottatt midler fra 
Havbruksfondet på ca 22 mill kr. Disse midlene kan ikke legges inn i ordinært budsjett på 
grunn av at dette er usikre midler, samt kommunen har et akkumulert merforbruk som skal 
gjøres opp.  

Driftsnivået er fortsatt høyt, og det speiler også de to gamle kommunene som hadde 
opparbeidet seg vesentlige merforbruk.  

Forpliktende plan hadde to tiltak i opprinnelig budsjett. Kommunestyret vedtok blant annet 
at tiltak med flytting av ungdomstrinnet fra Innhavet til Drag ikke skulle gjennomføres. 

Året 2020 har vært særlig preget av Covid-19 pandemien med nedstegningen av 
samfunnet fra 12. mars. Kommunen har blitt belastet med vesentlige ekstrakostnader for 
testing, isolasjon, smittesporing og karantene. En del er blitt dekket opp av Staten. I tillegg 
ble kommunen tildelt ekstra midler til vedlikehold av bygg.  

Forberedelser av delingsoppgjør fra gamle Tysfjord kom i gang i 2020. Dette arbeidet er 
ikke sluttført. Det har vært et forhandlingsmøte der også Statsforvalteren har deltatt.  

Iht Inndelingsloven ble det før årsskiftet oversendt begjæring om bruk av Skjønnsnemnd til 
sluttføring av delingsoppgjøret. Dette ble gjort av både Narvik og Hamarøy kommune. 
Imidlertid har partene anledning til å forhandle parallelt før skjønnsnemda fatter endelig 
beslutning.  
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1. ØKONOMISK SITUASJON 

1.1 Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet for 2020 er avlagt i balanse. Det er ført kr 16.718.396,26 til inndekning av 
akkumulert underskudd.  

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.  

Delingsoppgjøret – Tysfjord kommune 

I forbindelse med opprettelsen av en ny kommune fom 01.01.2020 skal Tysfjord kommune 
sin balanse gjøres opp mellom Narvik og Hamarøy kommune. Dette arbeidet ble ikke 
sluttført i 2020. Forhandlingsmøter er avholdt mellom partene og også med deltakelse fra 
Statsforvalteren.  

I følge inndelingsloven har partene frist til 31.12 første året som ny kommune med å få 
foretatt endelig oppgjør. Hvis det viser seg at fristen ikke blir overholdt vil en eventuell 
begjæring om skjønnsnemnd måtte gjøres innen denne datoen om en ikke har oppnådd 
enighet om oppgjøret. Begge kommunene begjærte skjønnsnemnd innenfor fristen. 
Partene har imidlertid anledning til å forhandle parallelt før skjønnsnemda fatter endelig 
beslutning.  

I regnskapet for 2020 består inngående og utgående balanse av tall fra gamle Hamarøy og 
en foreløpig fordeling av gamle Tysfjord sin balanse. Endelig oppgjør mellom Narvik og 
Hamarøy vil imidlertid kunne føre til endringer i balanse for 2020. Det er derfor ikke tatt inn 
resultatmessige endringer som en konsekvens av balansetallene fra Tysfjord pr 2020.  

Covid- 19 

I mars 2020 fikk kommunen en vesentlig endret situasjon da samfunnet ble nedstengt på 
grunn av Covid-19 pandemien. Dette resulterte i vesentlige ekstra utgifter til testing, 
isolasjon, smittesporing og karantene. I tillegg til alle ekstraordinære tiltak med smittevern. 
Alle disse elementene førte til ekstra utgifter for bemanning, innkjøp av smittevernutstyr, 
omdisponering av ressurser etc. Omdisponering av ressurser var både på tjenestenivå og i 
administrasjonen.  

For driftsnivåene er registrert utgift for 2020 stort sett inndekt. Imidlertid kom det et større 
smitteutbrudd i slutten av desember. Alle disse ekstrautgiftene med lønn etc er 
lønnsmessig håndtert i 2021 og vil være en del av oppgjøret for 2021. Dette beløper seg 
anslagsvis til ca 2,2 mill kr og gjelder omdisponerte ressurser og som gjelder 
kriseledelse/stab, IKT kommunelegeressurs.  

 

Resultat 
 
Årets resultat viser et vesentlig mindreforbruk totalt sett på grunn av at kommunen har 
mottatt ca 22 mill.kr fra det statlige Havbruksfondet. Beløpene fra Havbruksfondet er usikre, 
og som ROBEK kommune gis det ikke anledning til å ta noe anslag inn i ordinært budsjett. 
Usikkerheten rundt årlige utbetalinger gitt Havbruksfondets innretning framover, tilsier at 
slike ekstrautbetalinger må komme som et tillegg utover forsvarlig økonomisk drift.  
 
Budsjettert mindreforbruk var opprinnelig på 7,1 mill. kr. Resultatet viser et mindreforbruk 
på ca 16,7 mill. kr.  
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Forpliktende plan hadde to tiltak til gjennomføring i 2020. Tiltak med flytting av 
ungdomstrinnet fra Innhavet Oppvekstsenter til Drag skole ble vedtatt i regulert budsjett til å 
utgå. Tiltak reduksjon i driftsutgifter for Innhavet Svømmehall ble delvis gjennomført, men 
ikke iht måloppnåelsen.  

Netto driftsresultat utgjorde 24,5 mill.kr. Uten disse midlene fra Havbruksfondet ville netto 
driftsresultat ha vært ca 2,5 mill. kr.   

En del av utgiftene i forbindelse med Covid- 19 er refundert av Staten. Totalt er det ca 4 
mill. kr.  

Dersom det tas hensyn til bokførte inntekter fra premieavvik på pensjoner, overskudd på 
selvkostområdene, eiendomsskatt på boliger og havbruksfondet, blir justert resultat -13,6 
mill. kr. Dette indikerer utfordringer med den kommunale driften.  

 

Finansielle måltall 
Kommunestyret har i 2020 vedtatt finansielle måltall iht kommunelovens krav. Disse skal 
være styrende for budsjettarbeidet og de mål som er satt for driften.  

Måltallene kan endres av kommunestyret, og bør minimum oppdateres ved starten av ny 
kommunestyreperiode.  

Fastsatte finansielle måltall: 

• Netto driftsresultat   3,5 % 
• Gjeldsgrad    75 % 
• Driftsreserver (Disposisjonsfond)       kr 20.000.000,- 

 
 

 
Netto driftsresultat eks avskrivinger i % av brutto inntekt. 

Justert resultat, mill.kroner
16,7 Resultat

-1,4 Premieavvik

-0,4 Selvkost

-6,5 Eiendomsskatt (bolig/fritid)

-22,0 Havbruksfondet
-13,6 Justert resultat
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Lånegjeld eks lån til videreformidling og lån til VA i % av driftsinntekter 

 

 
Disposisjonsfond  

Vurdering 

I tabellene som viser endring i måloppnåelse, er det i år tatt med budsjettallet for 2021 da 
dette er første driftsår for kommunen og dermed ingen sammenlignbare tall.  

Netto driftsresultat ble 3,66 % av brutto driftsinntekt, korrigert for avskrivinger, viser at 
måltall for 2020 er oppfylt. Det betyr at resultatet også har bidratt til en delvis styrket 
likviditet.  

For en snitt inntekt på ca 370 mill. kr eks avskrivinger vil måltallet på 3,5 % utgjøre ca 13 
mill. kr pr år i netto driftsresultat.  

Gjeldsgrad er vedtatt å skal være maksimum 75 % av brutto inntekt. Kommunens 
gjeldsgrad i dag er veldig lav, ca 40 %. I beregningene inngår ikke gjeld for VA- området og 
lån til videre utlån, da disse er selvfinansierende. Allikevel må gjeldsgraden også sees i 
sammenheng med hva kommunes evne er til å betale løpende gjeld. Utviklingen framover 
viser en økning i gjeldsgrad. 

Driftsreservene (disposisjonsfond) er oppsparte midler og må sees i sammenheng med 
netto driftsresultat og som vil vise kommunens økonomiske bærekraft framover. Så lenge 
kommunen er registrert på ROBEK, vil alt mindreforbruk gå til å nedbetale det akkumulerte 
merforbruket framover.  

Rentefølsomheten for renteøkninger vil være vesentlig framover.  En renteøkning på 1 
prosentpoeng vil svekke driftsresultatet med ca. 2 mill. kr. Derfor er det viktig å styre mot et 
vesentlig godt netto driftsresultat for å kunne håndtere større svingninger i rentemarkedet.  
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1.2 Gjeld og likviditet 
 
Lånegjeld og likviditet 
Lånegjelden er ved utgangen av året 209,3 mill kr. Dette er inkludert anslag av lånegjeld fra 
Tysfjord kommune.  

Dette tilsvarer ca. 40 % av driftsinntektene og har hensyntatt den selvfinansierende 
lånegjelden. 

Kommunens lånegjeld har i all hovedsak flytende rente. Gjelden er fordelt iht denne 
oversikten: 

 
Figur: viser fordeling av fast og flytende rente    Figur: viser totalt andel lån pt fordelt. 

 

Kommunen har pr 31.12.2020 en bevilgning på driftskreditt på 40 mill. kr fra gml Hamarøy 
og foreløpig andel fra Tysfjord på ca 53 mill kr. Det var ikke trekk på bevilgning av 
driftskreditt pr 31.12. Andel av trukket kreditt i Tysfjord vil bli redusert i løpet av 2021 da 
innbetalinger fra utestående fordringer i Tysfjord ikke var innbetalt til konto. I tillegg bør 
mindreforbruk som generer likviditet fra Havbruksfondet brukes til nedkvittering av Tysfjords 
driftskreditt.  

Kommunens likviditet er styrket i 2020 men ikke tilstrekkelig til å komme ut av ROBEK listen 
tidligere enn progonosert. 

 

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

 
Tabell viser midler og forpliktelser fordelt på pensjonsselskap og samlet.  

Netto pensjonsforpliktelsene er i 2020 lavere enn innestående pensjonsmidler med ca 4,1 
mill kr.  

Amortiseringen av premieavviket er over 7 år. 

  

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser SPK KLP Arb.giveravgift Totalt
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 43 894 254              477 260 710                 406 292                521 561 256             
Pensjonsmidler pr. 31.12. 35 467 667              490 210 672                 -                         525 678 339             
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 8 426 587                 12 949 962-                   406 292                4 117 083-                 
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2. DRIFT OG INVESTERINGER 
2.1 Hovedoversikt drift 
 

Inntekter 
Driftsinntektene ble 403,3 mill. kr, mot opprinnelig budsjett på 343,9 mill. kr. (Regulert 
budsjett hadde en inntekt på 371,2 mill. kr).  

Størst endring er overføringer og tilskudd fra andre som har det vesentlige av avviket. 
Kommunen har mottatt reformstøtte, utbetaling for utviklingsdelen som 
forvaltningskommune for samisk språk, ressurskrevende brukere og sykepengerefusjon. I 
tillegg ble det tildelt en del prosjektmidler der prosjekt som ikke ferdigstilles i mottaksåret 
avsettes til fond for sluttbruk neste år.  

Foruten engangsstøtten vedrørende Covid-19 og andre prosjektmidler, er inntektene i 2020 
i all hovedsak fra eiendomsskatt, havbruksfond, konsesjonskraft, ramme- og 
Inntekts/formuesskatt. 

Inntekts- og formuesskatt var basert på statsbudsjettets anslag til 85,2 mill. kr, men ble 78,4 
mill kr som tilsvarer en reduksjon på ca 6,8 mill. kr. 

Rammetilskuddet var også basert på statsbudsjettets anslag ble økt fra 136,8 til 144,2 mill. 
kr. Til sammen hadde skatt og rammetilskudd en økning på 6,2 mill. kr i forhold til budsjett.  

 
Figur Oversikt over mottatt skatt- og rammetilskudd 2020 samt budsjett 2021. 

Eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger var i 2020 vedtatt til 5 promille og en reduksjon 
med 30% på skattegrunnlag. Eiendommer fra de to gamle kommunene beholdt sitt 
skattegrunnlag og reduksjon på 30 % iht eiendomsskatteloven og overgangsordningen for 
kommuner som en del av kommunereformen. Inntekt på 6,5 mill. kr tilsvarende budsjett på 
5,0 mill. kr.  

Eiendomsskatten for andre eiendommer var vedtatt til 7 promille, og inntektene ble 15,6 
mill. kr mot budsjett 19,3 mill. kr inkludert særskilt skattegrunnlag. Eiendomsskatt på 
linjenettet, som ikke er spesielt for kraftkommuner, utgjorde omentrent 1,8 mill. kr. 

Kraft-relaterte inntekter for salg av konsesjonskraft utgjør 9,5 mill. kr mot budsjett 9,0 mill. 
kr. En av årsakene til endrede inntekter er variasjon i kraftprisen som slo positivt ut i 
forvaltningen. 

Konsesjonsavgift ble på 5,2 mill.kr mot budsjett 4,1 mill. kr. På budsjettidspunktet var ikke 
beregningen fra NVE klar. Disse midlene går alle til avsetning på fond. Inntektene fra 
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eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg (vann og vindkraft) var 9,8 mill. kr. Budsjettet ble 
regulert for inntekt vindkraftanlegg da anlegget ble ett år forsinket, og virkelig 
eiendomsskatt ble regulert ned med ca 3,5 mill. kr. Kommunen mottok 2,8 mill. kr i utbytte 
fra Nord-Salten Kraft Holding AS som er inkludert en andel av Tysfjord kommunens aksjer 

Kommunen eier ca 27 % av aksjene i selskapet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur viser sum av alle inntekter relatert til vann- og vindkraft i forhold til hverandre.  

 
Utgifter 
Kommunens driftsutgifter ble på 376,6 mill. kr (budsjett 357,4 mill. kr). Økningene er i all 
hovedsak på kjøp av varer og tjenester 115,2 mill. kr (regulert budsjett 96,2 mill. kr, 
opprinnelig budsjett var 78,5 mill. kr).  

Netto finansutgifter endte på 11,9 mill. kr (budsjett 11,6 mill. kr, opprinnelig budsjett 13,4 
mill. kr). Budsjettet ble regulert ned pga vesentlig lavere rente. 

Lønnskostnader. Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør ca. 225 mill. kr mot regulert 
budsjett på 225,4 mill. kr.  

Kjøp av varer og tjenester endte på 115,2 mill. kr mot regulert budsjett på 96,2 mill. kr og er 
en generell økning på alle utgiftsarter innenfor kjøp av tjenester fra andre til driften. 

Overføringer og tilskudd til andre hadde et mindreforbruk på 1,2 mill. kr og er i all hovedsak 
reduksjon i tilskudd til livsopphold og boutgifter.  

Kjøp fra kommuner var ca 10,9 mill. kr, mer enn budsjett. Noe gjelder endringen innenfor 
NAV med Fauske kommune som vertskommune, andel av regnskapsoppgjør, arkiv etc for 
Tysfjord (ca 4,1 mill. kr). 

Renteutgifter endte på 5,1 mill. kr og er 0,5 mill lavere enn regulert budsjett. Til sammen 2,3 
mill. kr mindre enn opprinnelig budsjett. Dette har sammenheng med den store 
rentenedgangen som i all hovedsak ble forårsaket av pandemien.  

Avskrivinger ble 9,8 mill. kr mot budsjett 8,2 mill. kr. Dette har ingen netto effekt på netto 
driftsresultat eller merforbruk.  
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Finansposter 
Renteinntekter og utbytte utgjør 4,4 mill. kr. Dette er 2 mill. kr. mindre enn budsjett. 

Fondstransaksjoner Netto avsetninger til bundne fond ble 22,3 mill. kr og bruk av bundne 
fond ble 14,5 mill. kr.  

Bruk av fond var netto 7,8 mill kr. kr og skyldes i all hovedsak enkeltstående prosjekter der 
vi mottar utbetaling i forkant av bruk av midlene og avsetter disse til fond før de kan 
anvendes. Av dette utgjorde reformidlene ca 5,6 mill. kr. Til rest av disse midlene ble det 
overført ca 1,7 mill. kr til prosjekter som ikke ble gjennomført i 2020 som planlagt. 

Drift – inntekt/utgift og fond 

 
Figuren viser forholdet mellom inntekter/ utgifter og fond 

Grafen viser en marginal forskjell på inntekter og utgifter. Videre ser vi at budsjett 2021 vil 
balanser på inntekt/utgift. Den langsiktige gjelden øker noe. 

Med et så marginalt resultat videre viser at driften er for høy, og det er store utfordringer 
med å nedkvittere det akkumulerte merforbruket, og derav få en bærekraftig 
kommuneøkonomi. Et positivt disposisjonsfond skal gi økonomisk handlingsrom til nye 
tiltak.  

Forholdet mellom skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og eiendomsskatt 

 
Figuren viser forholdet mellom skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og eiendomsskatt.  

Rammetilskudd samt skatt på inntekt og formue er hovedkilden til kommunens inntekter. I 
tillegg utgjør eiendomsskatten en vesentlig tilleggsinntekt til å finansiere den kommunale 
driften.  
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2.2 Rammeområder og enheter 
Tabellen viser avvikene pr rammeområde, sammenlignet med opprinnelig budsjett. 

RO Rammeområdet Regnskap Reg. budsjett Budsjett Avvik 
1 Administrasjon 31 999 246 28 740 158 27 780 158 -3 259 088
2 Oppvekst 86 188 231 97 984 346 100 646 893 11 796 115
3 Pleie og Omsorg 90 854 321 93 767 936 79 179 319 2 913 615 
4 Familie og Helse 21 286 924 21 609 781 19 911 671 322 857 
5 Næring og kultur 3 445 141 4 374 167 4 374 167 929 026 
6 Tekniske tjenester 33 252 350 26 269 025 24 195 366 -6 983 325
7 NAV 7 347 980 9 832 421 9 728 100 2 484 441
9 Finans -274 366 399 -282 538 619 -265 775 459 -8 172 220

Tabell: Nettoutgifter per rammeområde, tall i hele kr. Avvik ifht regulert budsjett. 

Rammeområde 1. Administrasjon 
Administrasjonen har et rapportert merforbruk i forhold til budsjett på ca. 3,2 mill. kr. 
Merforbruket skyldes økt utgift politisk styring, ca 0,8 mill. kr, arkiv/digitalisering 1,1 mill. kr, 
juridisk bistand 0,5 mill. kr. 

Rammeområde 2. Oppvekst 
Oppvekst har en netto innsparing på ca 11,8 mill. kr. Alle enheter har reduksjon i 
pensjonsutgifter på til sammen ca 3 mill. kr. Det er redusert drift på HIS 
(flyktningetjenesten) med ca 1,6 mill. kr, fellesområdet ca 2,8 mill. kr (kjøp av tjenester, 
annen opplæring, gjesteelever). Alle skoler, barnehager og voksenopplæringen har en 
generell reduksjon i drft med ca 4,6 mill. kr. 

Rammeområde 3. Pleie og Omsorg 
Området viser et merforbruk på 2,9 mill kr. I all hovedsak er økte inntekter på 
ressurskrevende brukere og salg av tjenester ifht budsjett. Imidlertid viser hjemmetjenesten 
og institusjonstjenesten et mindreforbruk ifht regulert budsjett på ca 2 mill. kr. Miljøtjenesten 
har et merforbruk på ca 1 mill. kr. 

Rammeområde 4. Familie og helse 
Familie og helse har totalt et mindreforbruk på 0,3 mill. kr. Netto økte legekostnader er på 
ca 1,3 mill. kr. Mindreforbruk skyldes økte inntekter/tilskudd på ca 1,6 mill. kr.  

Rammeområde 5. Næring og kultur 
Næring og kultur har et netto mindreforbruk på ca. 0,9 mill. kr og er økte inntekter fra 
tilskudd og generelt mindre forbruk.  

Rammeområde 6. Tekniske tjenester 
Tekniske tjenester har et totalt merforbruk på 6,0 mill. kr. Det ble overført ca 1 mill. kr til 
ekstraordinære skjønnsmidler til vedlikeholdsoppdrag som Covid-19 tilskudd. Disse er 
inntektsført på finansområdet.  

Veivedlikehold: merforbruk 1,9 mill. kr, Fellestjenester 0,7 mill. kr. Feilbudsjettert på lønn 
med 1 årsverk. VA merforbruk på 1,9 mill. kr,1,4 mill. kr skyldes ikke budsjetterte 
kalkulatoriske renter og netto endring fondsføring. Kart/oppmåling med mindreforbruk på 
0,4 mill. kr. 
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Eiendomsforvaltning: Tap på egne eide boliger er 0,4 mill. kr. Boliger til videreutleie som 
eies av andre har et merforbruk på 1,2 mill. kr. Formålsbygg er i balanse pga eksterne 
midler er ført på finans.  

Tjenesteområde brann har 0,1 mill. kr i merforbruk. Havn og farvann har et merforbruk på 
ca 0,15 mill. kr.  

Selvkostregnskapet viser et samlet avsetning til fond på til sammen kr 405.462,-. Avløp og 
vann utgjør de områdene som det fortsatt er underdekning på.  

Resultat for selvkostområdene 2020 
 

 
Tabell: Tall i hele kroner 

 
Rammeområde 7. NAV 
NAV har et mindreforbruk på ca. 2,5 mill. kr. Refusjoner ca 0,5 mill. kr og reduserte utgifter 
for tilskudd livsopphold og boutgifter på ca 1,3 mill. kr og øvrig reduksjon drift.   

Rammeområde 9. Finans 
Inntektsreduksjon på skatt- og ramme, redusert aksjeutbytte, eiendomsskatt, 
fondstransaksjoner mm. 

Forpliktende plan (Tiltaksplan) 

Ved inngangen til 2020 var det registrert følgende merforbruk som skal inndekkes: 

• Foreløpig andel Tysfjord kommune   kr 34.048.930,- 
• Andel fra Hamarøy kommune    kr 17.188.863,- 

 
Til sammen til inndekning     kr  51.237.793,- 

For 2020 er kr 16.718.396,- gått til inndekning av det akkumulerte merforbruket.  

 

 
Figuren viser utviklingen for akkumulert merforbruk. Blå søyle er mindreforbruk og rød søyle viser rest gjeld pr 
2020. 

År Vann Avløp Feiing Slam Farvann Sum
2020 429 189-                836 157            114 353-               136 707         23 860-          405 462    

Akkumulert 429 189-                836 157            114 353-               136 707         23 860-          405 462    

År Resultat Akkumulert

01.01.2020 -                       51 237 793-                  

R 2020 16 718 396         34 519 397-                  
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Forventet utvikling de neste årene med nedkvittering av akkumulert merforbruk hensyntatt 
mulige utbetalinger fra Havbruksfondet viser at en tidligst i løpet av 2025 kan være ajour. 
Dette fordrer betydelige nedtrekk også i driften over tid.  

Akkumulert merforbruk bør i realiteten ha en hurtigere inndekning enn hva som er skissert 
her.  

 
Figuren viser hvordan den akkumulerte gjelden kan nedkvitteres framover. Blå søyler er forventet mindreforbruk 
i økonomiplanperioden og rød søyle viser derav endringene i akkumulert beløp. 

 

3. INVESTERINGER 
Det har vært arbeidet med flere investeringsprosjekter i 2020. I tillegg til de vedtak som ble 
gjort i årsbudsjettet, er det tilkommet enkeltprosjekter. Alle investeringer på VA-området er 
gjennomført som planlagt. 

I tillegg er det investert i tomt til vannanlegg på Oppeid, innredning av gamle tannklinikk til 
kontorer samt delvis utgiftsført investeringsutgifter i forbindelse med arbeidet med 
etablering av containerhavn Drag. Planene med videre tilrettelegging av industriområdet på 
Skutvik er ikke gjennomført. I tillegg kommer pliktig kjøp av egenkapitaltilskudd i Kommunal 
Landspensjonskasse samt opptak av startlån.  

Totalt budsjett var på kr 36.105.116,-. Av dette er det realisert kr 13.814.312,-. Det store 
avviket skyldes at arbeidet med containerhavn på Drag så vidt er påbegynt i 2020 med 
økonomiske forpliktelser.  

Regnskapet er avlagt i balanse.  

I saldobalansen fra Tysfjord framkommer det et udekket beløp på investeringer på kr 
3.683.122,-. Dette beløpet er ikke lagt til inndekning da endelig delingsoppgjør ikke er 
ferdig.  

 

Planverket 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Det angir rammene for 
tjenesteområdenes aktivitet, og for arealbruk og vern. En samlet kommuneplan består av 
en samfunnsdel og en arealdel. Budsjett og økonomiplan utgjør handlingsdelen i 
samfunnsplanen.  

På grunn av status som ny kommune er det ikke på plass en kommuneplan. Dette arbeidet 
er nå i gang og vil være retningsgivende for kommunens utvikling framover.  
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4. ETIKK OG INTERNKONTROLL 

4.1 Etikk 
Kommunens etiske retningslinjer er innlemmet i arbeidsreglement og økonomi og 
finansreglement. De etiske retningslinjer er ikke fornyet pt. Gjeldende er de retningslinjene 
som gamle Hamarøy kommune hadde. Det samme gjelder retningslinjer for bruk av sosiale 
medier. 

Retningslinjene vektlegger redelighet, ærlighet og åpenhet. Kommunen har også en egen 
verdiplattform med ledelsesprinsipper. De etiske retningslinjene gjennomgås i forbindelse 
med nyansettelser. 

4.2 Internkontroll 
Kommunen har eget HMS og kvalitetssystem, Compilo. Systemet skal fungere som 
verktøykasse der kommunens prosedyrer og rutiner på alle felt som vedrører HMS og 
personal. Systemet ivaretar også avviksmeldinger og varslinger 

Regnskapsrapporteringen har i 2020 vært pr 1. og 2. tertial med en budsjettreguleringer. I 
tillegg rapporteres det månedlig til Kommunedirektøren. 

Regnskapet for 2020 er avlagt etter fristen 22. februar. Dette på grunn av arbeidet med 
klargjøring av inntak av saldobalansen fra Tysfjord kommune.  

 

5.1 Ansatte og likestilling 
Kjønnsfordeling 

 

 
 
 
Ved utgangen av 2020 var det 406 ansatte fordelt på 322 årsverk. Sammensetningen av 
kvinner og menn ligger på landsgjennomsnittet og reflekterer kommunens sammensetning i 
tradisjonelle kvinne- og mannsyrker. 

Kommunene arbeider aktivt, planmessig og målrettet for å fremme likestilling og hindre 
diskriminering, jfr Likestillingsloven.  

5.2 HMS og sykefravær 
Fraværsoversikt for 2020: 

 
 
Nærværstall for 2020 viser en positiv økning i nærværet fra 1. til 3. kvartal. I 4. kvartal får vi 
en nedgang i nærværet. Noe skyldes Covid-19 pandemien samt et stort arbeidspress på 

Kjønn Ansatte % Årsverk % Stillings %

Kvinner 298 73,0       232 72,0       83,0       

Menn 108 27,0       90 28,0       88,0       

Totalt 406 322

År 2020

Legemeldt 5,5

Egenmeldt 2,3

Total fraværs % 7,8
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ansatte i pleie- og omsorgssektoren på grunn av vakante stillinger og utfordringer med 
rekrutteringen.  

Det har vært flere vakante stillinger på ledernivå, og sammens med stort arbeidspress på 
fast ansatte gir dette stor slitasje på sikt og kan også være en årsak til økt sykefravær. 

Det arbeides kontinuerlig med rekruttering og nærværsarbeid.  

 

 

Tabellen viser legemeldt fravær i Hamarøy sett i forhold til kommunal sektor i Norge. Blå 
søyle er Hamarøy. 

For 2020 ser vi at fraværet i Hamarøy er til dels lavere enn kommunesektoren i landet. 
Dette er i seg selv en positiv utvikling.  

Imidlertid må det fortsatt jobbes aktivt i organisasjonen med hensyn til nærværsarbeidet.  

Nærværsprosjektet «sees i morgen» er implementert hos alle ledere som grunnlag for en 
god oppfølging av den enkelte ansatte underveis i en sykeperiode.  
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VEDLEGG 

Regnskapsskjema: Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1. ledd 

 

Tabell: Tall i hele kroner 
  

Bevilgningsoversikt drift Regnskap 2020
 Regulert 
Budsjett Budsjett

   Rammetilskudd 144 190 832,00-    136 841 000,00-   136 432 000,00- 
   Inntekts og formueskatt 78 376 354,04-       85 205 000,00-     85 205 000,00-    
   Eiendomsskatt 22 112 822,80-       21 203 030,00-     24 371 533,00-    
   Andre generelle driftsinntekter 48 207 633,70-       45 636 527,00-     18 586 680,00-    
Sum generelle driftsinntekter 292 887 642,54-    288 885 557,00-   264 595 213,00- 

   Sum bevilgninger drift, netto 256 436 996,88    267 090 321,00   243 638 973,00 
   Avkrivinger 9 750 727,90         7 983 795,00       7 983 795,00      
Sum netto driftsutigfter 266 187 724,78    275 074 116,00   251 622 768,00 
Brutto driftsresultat 26 699 917,76-       13 811 441,00-     12 972 445,00-    

   Renteinntekter 1 594 349,66-         985 000,00-          985 000,00-         
   Utbytter 2 819 549,36-         5 400 000,00-       5 400 000,00-      
   Renteutgifter 5 051 066,11         5 514 274,00       7 394 274,00      
   Avdrag på lån 11 294 062,54       12 435 855,00     12 435 855,00    
Netto finansutgifter 11 931 229,63       11 565 129,00     13 445 129,00    

   Motpost avskrivinger 9 750 727,90-         8 183 795,00-       8 183 795,00-      
Netto driftsresultat 24 519 416,03-       10 430 107,00-     7 711 111,00-      

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
   Overføring til investering 0 0 0
   Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 7 801 019,77         2 687 740,00-          568 448,00         
   Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 0 0
   Dekning av tidligere års merforbruk 16 718 396,26       13 117 847,00     7 142 663,00      
Sum disopneringer eller dekning av netto driftsresultat 24 519 416,03       10 430 107,00     7 711 111,00      
Fremført til inndekning senere år -                          -                         -                       
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Regnskapsskjema: Økonomisk oversikt etter art - drift § 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk oversikt etter art - drift Regnskap 2020
 Regulert 
Budsjett Budsjett

   Rammetilskudd 144 190 832,00-    136 841 000,00-    136 432 000,00- 
   Inntekts og formueskatt 78 376 354,04-       85 205 000,00-      85 205 000,00-   
   Eiendomsskatt 22 112 822,80-       21 203 030,00-      24 371 533,00-   
   Andre skatteinntekter 5 257 542,16-         4 100 000,00-         4 100 000,00-      
   Andre overføringer og tilskudd fra staten 42 950 091,54-       41 536 527,00-      14 486 680,00-   
   Overføringer og tilskudd fra andre 63 399 205,43-       35 835 141,00-      31 583 534,00-   
   Brukerbetalinger 8 387 919,22-         8 321 773,00-         8 672 422,00-      
   Salgs- og leieinntekter 38 607 780,35-       38 146 832,00-      39 120 491,00-   
Sum driftsinntekter 403 282 547,54-    371 189 303,00-    343 971 660,00- 

   Lønnsutgifter 192 618 603,35    193 879 650,00    188 001 866,00 
   Sosiale utgifter 32 392 832,28       31 452 087,00      29 908 689,00   
   Kjøp av varer og tjenester 115 229 241,77    96 210 894,00      78 528 224,00   
   Overføringer og tilskudd til andre 26 591 224,48       27 851 436,00      26 576 641,00   
   Avskrivninger 9 750 727,90         7 983 795,00         7 983 795,00      
Sum driftsutgifter 376 582 629,78    357 377 862,00    330 999 215,00 

Brutto driftsresultat 26 699 917,76-       13 811 441,00-      12 972 445,00-   

   Renteinntekter 1 594 349,66-         985 000,00-            985 000,00-         
   Utbytter 2 819 549,36-         5 400 000,00-         5 400 000,00-      
   Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -                          -                          -                       
   Renteutgifter 5 051 066,11         5 514 274,00         7 394 274,00      
   Avdrag på lån 11 294 062,54       12 435 855,00      12 435 855,00   
Netto finansutgifter 11 931 229,63       11 565 129,00      13 445 129,00   

   Motpost avskrivninger 9 750 727,90-         8 183 795,00-         8 183 795,00-      

Netto driftsresultat 24 519 416,03-       10 430 107,00-      7 711 111,00-      

   Overført til investeringsregnskapet -                          -                          -                       
   Netto avsetninger til, eller bruk av bundne driftsfond 7 801 019,77         2 687 740,00-         568 448,00         
   Netto avsetninger til, eller bruk av disposisjonsfond -                          13 117 847,00      7 142 663,00      
   Dekning av tidligere års merforbruk 16 718 396,26       
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat 24 519 416,03       10 430 107,00      7 711 111,00      
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0,00-                        -                          -                       

DISPONERING ELLER DEKNING AV NTO DRIFTSRESULTAT
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Regnskapsskjema: Bevilgningsoversikt drift – rammeområder § 5-4 2. ledd 

 

Bevilgingsoversikt drift
Regnskap 

2020
 Regulert 
Budsjett Budsjett

Rammeområder

   • 1 - Administrasjon
         Driftsinntekter 14 500 635-       8 330 670-           3 406 170-         
         Driftsutgifter 41 086 116       39 869 526        30 904 026       
      Netto drift 26 585 481 31 538 856 27 497 856

   • 2 - Oppvekst
         Driftsinntekter 14 859 282-       11 378 890-        11 828 994-       
         Driftsutgifter 102 161 289     110 313 236      113 424 887    
      Netto drift 87 302 007       98 934 346        101 595 893    

   • 3 - Pleie og omsorg
         Driftsinntekter 23 936 372-       16 680 759-        16 444 009-       
         Driftsutgifter 116 286 384     111 326 680      95 554 313       
      Netto drift 92 350 012       94 645 921        79 110 304       

   • 4 - Familie og helse
         Driftsinntekter 7 902 940-         4 289 950-           4 289 950-         
         Driftsutgifter 30 960 065       25 899 731        24 201 621       
      Netto drift 23 057 125       21 609 781        19 911 671       

   • 5 - Næring og kultur
         Driftsinntekter 2 087 615-         873 800              236 388-            
         Driftsutgifter 7 804 738         8 142 107           8 142 107         
      Netto drift 5 717 123         9 015 907           7 905 719         

   • 6 - Tekniske tjenester
         Driftsinntekter 35 953 108-       32 936 520-        33 635 179-       
         Driftsutgifter 59 190 427       51 504 052        50 129 052       
      Netto drift 23 237 320       18 567 532        16 493 873       

   • 7 - NAV
         Driftsinntekter 935 497-             430 901-              430 901-            
         Driftsutgifter 8 387 406         10 302 002        10 197 681       
      Netto drift 7 451 909         9 871 101           9 766 780         

   • 9 - Finansområde
         Driftsinntekter 10 219 809-       9 037 500-           9 012 500-         
         Driftsutgifter 955 830             8 055 623-           9 630 623-         
      Netto drift *) 9 263 979-         17 093 123-        18 643 123-       

256 436 997              267 090 321                243 638 973              
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Regnskapsskjema: Bevilgningsregnskapet investering § 5-5 1. ledd 

 

Tabell: Tall i hele kroner 

Bevilgningsoversikt investering  
Regnskap 

2020
 Regulert 
Budsjett Budsjett

Regnskap 
2019
n/a

   Innvesteringer i varige driftsmidler 7 286 779,70    30 037 800,00 5 996 950,00   
   Tilskudd til andres investeringer 5 502 000,00    -                    
   Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 025 533,00    1 067 316,00   1 067 316,00   
   Utlån av egne midler 5 000 000,00   -                    
   Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter 13 814 312,70 36 105 116,00 7 064 266,00   -                   

   Kompensasjon for merverdiavgift 145 393,82-       
   Tilskudd fra andre 5 858 000,00-    18 500 000,00- 
   Salg av varige driftsmidler 550 000,00-       550 000,00-      
   Salg av finansielle anleggsmidler -                     
   Utdeling fra selskaper -                     
   Mottatte avdrag på utlån av egne midler -                     
   Bruk av lån 5 775 979,16-    11 407 800,00- 5 996 950,00-   
Sum investeringsinntekter 12 329 372,98- 30 457 800,00- 5 996 950,00-   -                   

   Videreutlån 2 061 050,00    
   Bruk av lån til videreutlån 1 740 000,00-    
   Avdrag på lån til videreutlån 1 153 275,00    
   Mottatte av drag på videreutlån 1 583 660,72-    
Netto utgift videreutlån 109 335,72-       -                     -                    -                   

   Overføring fra drift
   Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 350 071,00-       
   Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond 1 025 533,00-    5 647 316,00-   1 067 316,00-   
   Dekning av tidligere års udekket beløp -                     
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER 1 375 604,00-    5 647 316,00-   1 067 316,00-   -                   

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP) -                     -                     -                    -                   
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Regnskapsskjema: Bevilgningsoversikt - investering § 5-5 2. ledd 

 

 

Bevilgningsoversikt investering
Regnskap 

2020
 Regulert 
Budsjett Budsjett

Tilskudd idretts- /kulturformål*) 5 502 000,00  -                        -                         

Tekniske tjenester: 7 285 363,69  30 037 800,00    5 996 950,00        
Hamarøy Helsesenster 871 969,03     800 000,00          -                         
Anfinnsen-huset 94 682,00       100 000,00          -                         
VAR felles 1 387 687,34  2 021 250,00      2 021 250,00        
VA-Oppeid 283 970,66     230 000,00          -                         
VA-Skutvik 6 006,40         -                        -                         
VA-tranøy 10 996,04       -                        -                         
VA-Buvåg 3 120 972,48  2 597 000,00      2 186 150,00        
VA-Innhavet 76 474,40       -                        -                         
VA-Finnøy 187 665,00     249 550,00          249 550,00           
VA-Drag 1 044 482,71  1 540 000,00      1 540 000,00        
Drag Industrikai 200 457,63     22 500 000,00    -                         

Lån til videreutlån 2 061 050,00  5 000 000,00      -                         
Finans - renter mv 1 025 533,00  1 067 316,00      1 067 316,00        

*) Videreformidlede tippemidler
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Regnskapsskjema: Balanseregnskapet § 5-8 

 
 

 

 

Balanseregnskapet
Regnskap  

Hamarøy 2019
Regnskap  

Tysfjord 2019 Regnskap 2019 Regnskap 2020
(IB 2020) (UB 2020)

A. Anleggsmidler 646 604 472,30     317 873 682,00  964 478 154,30     958 043 067,21      
  I. Varige driftsmidler 217 086 318,52     92 759 061,00    309 845 379,52     305 722 668,11      
   1. Faste eiendommer og anlegg (2.27) 215 509 723,67     92 649 300,00    308 159 023,67     304 892 756,68      
   2. Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24) 1 576 594,85          109 761,00          1 686 355,85         829 911,43              
 II. Finansielle anleggsmidler 76 662 532,78        48 430 435,00    125 092 967,78     126 642 060,10      
   1. Aksjer og andeler (2.21) 63 286 143,85        37 239 098,00    100 525 241,85     101 550 774,76      
   2. Obligasjoner (2.29) -                           -                        -                           -                            
   3. Utlån (2.22) 13 376 388,93        11 191 337,00    24 567 725,93       25 091 285,34        
 III. Immaterielle anleggsmidler (2.28) -                           -                        -                           -                            
IV. Pensjonsmidler (2.20) 352 855 621,00     176 684 186,00  529 539 807,00     525 678 339,00      

B .Omløpsmidler (2.1) 72 127 749,97        24 746 040,00    96 873 789,97       134 792 767,58      
  I. Bankinnskudd (2.10) 25 012 931,99        12 537 015,00    37 549 946,99       66 403 507,19        
 II. Finansielle omløpsmidler -                           -                        -                           
   1. Aksjer og andeler (2.18) -                           -                           
   2. Obligasjoner (2.11) -                           -                           
   3. Sertifikater (2.12) -                           -                           
   4. Derivater (2.15) -                           -                           
III. Kortsiktige fordringer 47 114 817,98        12 209 025,00    59 323 842,98       68 389 260,39        
   1. Kundefordringer (2.13) 8 756 045,43          6 415 303,00      15 171 348,43       11 156 928,37        
   2. Andre kortsiktige fordringer (2.14:2.16) 5 447 097,64          5 447 097,64         17 009 288,75        
   3. Premieavvik (2.19) 32 911 674,91        5 793 722,00      38 705 396,91       40 223 043,27        
Sum eiendeler 718 732 222,27     342 619 722,00  1 061 351 944,27  1 092 835 834,79   

EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital (2.5) 157 654 120,42-     58 433 283,00-    216 087 403,42-     246 076 128,49-      
  I. Egenkapital drift 4 523 621,08-          31 148 523,00    26 624 901,92       2 156 617,76          
   1. Disposisjonsfond (2.56) 0,40                         -                        0,40                         0,40                          
   2. Bundne driftsfond (2.51) 21 712 484,47-        2 900 407,00-      24 612 891,47-       32 362 779,01-        
   3. Merforbruk i driftsregnskapet (2.5900) 17 188 862,99        34 048 930,00    51 237 792,99       34 519 396,37        
 II. Egenkapital Investering 22 492 008,73-        399 712,00-          22 891 720,73-       21 578 821,45-        
   1. Ubundet investeringsfond (2.53) 15 209 035,86-        15 209 035,86-       13 603 502,86-        
   2. Bundne investeringsfond (2.55) 7 282 972,87-          4 082 834,00-      11 365 806,87-       11 658 440,70-        
   3. Udekket beløp investeringsregnskapet (2.5970) -                           3 683 122,00      3 683 122,00         3 683 122,11          
III. Annen egenkapital 130 638 490,61-     89 182 094,00-    219 820 584,61-     226 653 924,80-      
   1. Kapitalkonto (2.5990) 131 769 227,77-     90 815 493,00-    222 584 720,77-     229 418 060,58-      
   2. Prinsipper som påvirker AK drift (2.580) 1 130 737,16          1 633 399,00      2 764 136,16         2 764 135,78          
   3. Prinsippendringer som påvirker AK investering (2.580) -                           -                        -                           -                            

Gjeld 561 078 101,85-     284 186 439,00-  845 264 540,85-     846 759 706,30-      
D. Langsiktig gjeld 520 500 136,17-     216 419 440,00-  736 919 576,17-     730 855 446,37-      
  I. Lån 148 763 087,00-     59 718 740,00-    208 481 827,00-     209 294 189,90-      
   1. Gjeld til kredittinstitusjoner (2.45) 148 763 087,00-     59 718 740,00-    208 481 827,00-     209 294 189,90-      
   2. Obligasjonslån (2.41:2.42) -                           -                        -                           -                            
   3. Sertifikatlån (2.43) -                           -                        -                           -                            
 II. Pensjonsforbliktelse (2.40) 371 737 049,17-     156 700 700,00-  528 437 749,17-     521 561 256,47-      

E. Kortsiktig gjeld (2.3) 40 577 965,68-        67 766 999,00-    108 344 964,68-     115 904 259,93-      
  I. Kortsiktig gjeld 40 577 965,68-        67 766 999,00-    108 344 964,68-     115 904 259,93-      
   1. Leverandørgjeld (2.35) 12 352 892,08-        -                        12 352 892,08-       22 166 307,75-        
   2. Likviditetslån (2.31) 3 224 308,41-          53 000 000,00-    56 224 308,41-       53 000 000,00-        
   3. Derivater (2.39) -                                      -                        -                           -                            
   4. Annen kortsiktig gjeld (2.32:2.33) 25 000 765,19-        14 513 582,00-    39 514 347,19-       40 421 556,80-        
   5. Premieavvik (2.39) -                           253 417,00-          253 417,00-             316 395,38-              
Sum egenkapital og gjeld 718 732 222,27-     342 619 722,00-  1 061 351 944,27-  1 092 835 834,79-   

F. Memoriakonti (2.9)
   I. Ubrukte lånemidler (2.9100) 5 342 286,88          2 091 343,00      7 433 629,88         9 289 513,13          
  II. Andre memoriakonti (2.9200:29899) 0,35                         5 935 397,00      5 935 397,35         3 844 054,41          
III. Motkonto for memoriakontiene (2.9999) 5 342 287,23-          8 026 740,00      2 684 452,77         13 133 567,54-        
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Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner – drift og 
investering § 5-9 
 

 

Tabellen viser disposisjoner i investeringsregnskapet 

 

 

Tabellen viser disposisjoner i driftsregnskapet 

 

 

 

  

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - Regnskap
drift og investeringer 2020
Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån 1 375 604
Sum budsjettdisposisjoner -5 997 387
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) -4 621 783
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond 4 621 783
Strykning av overføring fra drift
Strykning av bruk av lån
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond
Udisponert beløp etter strykninger 0

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp 0

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - Regnskap
drift 2020

1.   Netto driftsresultat -24 519 416
      Overføring til investering ihht budsjett 0
      Netto avsetning/bruk bundne driftsfond 7 801 020
      Netto avsetning/bruk disposisjonsfond ihht budsjett 0
      Dekning tidligere års merforbruk ihht budsjett 13 117 847
2.   Sum budsjettdisposisjoner 20 918 867
3.   Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) -3 600 549
4.   Strykning av overføring til investering 0
5.   Strykning av avsetninger til disposisjonsfond 0
6.   Strykning av dekning av tidligere års merforbruk 0
7.   Strykninger av bruk av disposisjonsfond 0
8.   Mer- eller mindreforbruk etter strykninger -3 600 549
9.   Bruk av dispsisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger 0
10. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk 0
11. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk 0
      Bruk til dekning av tidligere års merforbruk 3 600 549
12. Avsetninger av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 0
13. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk 0
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Note 1: Regnskapsprinsipper 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god 
kommunal regnskapsskikk. 
 
Regnskapsprinsipper 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår 
av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av 
midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder 
også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun 
den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den 
delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes 
eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i 
årsregnskapet. 
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og 
tjenesteproduksjon, er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse 
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som 
anleggsmidler. 
Kommunen følger Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
Kap 2 og KRS 4, avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå 
utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet 
og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 
 
Klassifisering av gjeld 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens §§ 14-15, 14.16 og 14-17.All 
annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste 
års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 
 
Vurderingsregler 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 
Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. 
Avskrivningsperiodene er i tråd med § 3-4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, 
årsregnskap og årsberetning Kap 2 og KRS 4. 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost 
utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (renter, gebyrer og provisjoner), er finansutgifter. 
 
Selvkostberegninger 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan 
kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter Kommunelovens kap 15.     
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Mva-plikt og mva-kompensasjon 
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. 
For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt 
kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i 
inntektssystemet. 

 

Note 2: Endring i arbeidskapital 

 

Endringene er på grunn av et regnskap som er kommet inn midt i året. Bokføringen vil 
normalt sett føres i drift og investeringsregnskap. Dette gjelder balansepostene fra Tysfjord.  

Note 3: Kapitalkonto 

 

Endringene er på grunn av et regnskap som er kommet inn midt i året. Bokføringen vil 
normalt sett føres i drift og investeringsregnskap. Dette gjelder balansepostene fra Tysfjord. 

Note 4: Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp 
Budsjett og regnskapsforskriften, §5-10 c) 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk.  

Fra 2020 er Hábmera suohkan - Hamarøy kommune en ny kommune etter 
kommunereformen. Balansen består av  gml Hamarøy kommune sin utgående balanse i 
2019 og en foreløpig fordelt balanse fra gml Tysfjord kommune. Motparten av gamle 
Tysfjord kommunes balanse er overført nye Narvik kommune.  

BALANSEN 31.12.2020 01.01.2020 Endring
Omløpsmidler 134 792 767,58 96 873 789,97 37 918 977,61
Kortsiktig gjeld -115 904 259,93 -108 344 964,68 -7 559 295,25
Arbeidskapital 250 697 027,51 205 218 754,65 45 478 272,86

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter) 2020
Netto driftsresultat 24 519 416,03
Netto utgifter/inntekter i investering 1 484 939,72
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 3 947 226,25
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet 26 981 702,56
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og 
investering 18 496 570,30

FORKLARING TIL DIFFERANSE I ENDRING ARBEIDSKAPITAL
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, drift 2 764 136,16
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, investering 0,00
Andre forklaringer 0
Sum forklaringer 2 764 136,16

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN 31.12.2020 01.01.2020 Endring
Anleggsmidler 958 043 067,21 964 478 154,30 -6 435 087,09
Langsiktig gjeld -730 855 446,37 -731 458 494,17 603 047,80
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 3 947 226,25 5 342 286,88 -1 395 060,63
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler 2 764 135,78 2 764 135,78 0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00
Netto endring 1 692 845 739,83 1 701 278 935,35 -8 433 195,52
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Note 5: Varige driftsmidler 

 

 

Note 6: Aksjer og andeler i selskaper 
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, b) 
 

 

 

Note 7: Utlån (fiansielle anleggsmidler) 

 

 

Note 8: Lån 

 

 

 

 

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, a)

Tekst 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Totalt
Bokført verdi per 1.1                728 388,29                     808 004,00      23 015 135,72         256 874 523,87   28 419 327,64                              309 845 380 
Tilgang                                 -                                        -           1 044 483,00             5 111 228,27        871 969,00                                  7 027 680 
Avgang                                 -                                        -                               -               1 399 664,68                                  1 399 665 
Avskrivninger                546 497,58                     259 959,00         1 151 615,82             6 963 864,16        828 791,34                                  9 750 728 
Nedskrivninger                                  -                                        -                               -   
Reverserte nedskrivninger                                 -                                        -                               -   
Bokført verdi 31.12 181 890,71 548 045,00 22 908 002,90 253 622 223,30 28 462 505,30                              305 722 667 

Enhet org nr Aksjer/andeler
Balanseført verdi 

gml Hamarøy
Aksjer/andeler gml 

Tysfjord

Balanseført 
foreløpig  verdi 

gml Tysfjord Balanseført foreløpig verdi
Biblioteksentralen SA 910 568 183 1 300                         318                     618                                             
Galvano Tia AS 911 918 269 3 300                         300                                             
Hamarøy Vekst AS 991 445 749 210 210 000                  210 000                                      
Hamarøyhallen SA 971 395 788 574 287 000                  287 000                                      
HT Safe AS 946 390 623 69900 69 900                    4 584                          113 400              183 300                                      
KLP-egenkapitaltilskudd 938 708 606 9 582 087               3 584 631           13 166 718                                 
Kommunekraft AS 866 818 452 1 1 000                      530                     1 530                                          
Kommunemineral AS 921 861 915 4 40 000                    4                                 40 000                80 000                                        
Nord-Salten Kraft  Holding AS 995 114 666 641778 52 256 090             (771999) 409160 33 287 219         85 543 309                                 
Ságat-Sámiid Áviisa AS 930 494 747 2 -                          -                                              
Salten Kommunerevisjon IKS 986 655 271 5 % 50 000                    50 000                                        
Saltens Bilruter AS 915 637 620 1450 125 000                  125 000                                      
Tidetec AS 980 502 155 40 20 000                    20 000                                        
Ulvsvåg Grendehus AL 981 942 469 14000 1 400 000               1 400 000                                   
Hålogaland Ressursselskap IKS 959 019 126 (delt ansvar- mangler 53 000                53 000                                        
Arran - Julevsame Guovdasj Lulesamisk Senter 874 691 402 stiftelse 70 000                70 000                                        
Tysfjord Arbeidssamvirke AS 967 041 610 18                               90 000                90 000                                        
Sum 64 041 677             37 239 098         101 280 775                               

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, c)

Låntaker Utlån (beløp) Finansiert med egne 
midler

Finansiert med 
lån

Lån til videreformidling - startlån samlet sum                  2 061 050                                      -                2 061 050 
Sosial utlån                     158 708                          158 708                             -   

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, a)

Eksterne lån Bokført verdi 31.12 Løpetid Rentefot i %

Lån til egne investeringer 185 501 432,9         10,2 år 1,11
Lån til andres investeringer -                             
Lån til innfrielse av kausjoner -                             
Lån til videre utlån 23 792 756,6           8,4 år 0,8
Finansielle leieavtaler -                             
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Note 9: Avdrag på lån 

 

 

Note 10: Pensjon 

 

Note 11: Garantier gitt av kommunen 

 

  

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, b)

Minimumsavdrag Beløp
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd 6 105 454             
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån -                         
Betalte avdrag 11 294 063          
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag 5 188 609             

Avskrivninger
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01 286 236 427        
Bokført verdi lånegjeld 01.01 179 227 988        
Avskrivninger 9 750 728             

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, c)

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik SPK KLP Totalt
Netto pensjonskostnad 2 561 050                 14 110 052                   16 671 102          
Årets pensjonspremie 2 333 302                 24 033 059                   26 366 361          
Årets premieavvik 175 078                    10 101 977                   10 277 055          
Brutto estimatavvik 15 646 333              27 976 604                   43 622 937          

Premiefond Totalt
Innestående på premiefond 01.01. -                             
Tilført premiefondet i løpet av året 33 151 767              
Bruk av premiefondet i løpet av året 346 452                    
Innestående på premiefond 31.12. 32 805 315              

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser SPK KLP Arb.giveravgift Totalt
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 43 894 254              477 260 710                 406 292                521 561 256             
Pensjonsmidler pr. 31.12. 35 467 667              490 210 672                 -                         525 678 339             
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 8 426 587                 12 949 962-                   406 292                4 117 083-                 

Beregningsforutsetninger KLP SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,0 % 3,5 %
Diskonteringsrente 3,5 % 3,5 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,48 % 2,48 %
Forventet årlig G-regulering 2,48 % 2,48 %
Forventet årlig pensjonsregulering 1,71 %

Hamarøy Komm. Boligstiftelse Lånegjeld                       2 936 465 8 848 815             flere
IRIS Salten IKS Lånegjeld 3 315 874                      flere lån samlet løpende investeringer
Hamarøy Kirkelige Fellesråd Lånegjeld 606 720                         1 300 000             02.07.2027
Austre Hamarøy Boligstiftelse Lånegjeld 612 000                         3 190 000             
Salten Brann IKS Lånegjeld 449 352                         19 826 250          år  2035 og 2044
Sum garantier/lån ved kausjon 7 920 411                      33 165 065          
*) Hamarøy kommune har pt en midlertidige eierandel i Hålogaland Ressursselskap IKS. Det er imidlertid ikke oppgitt andel av eventuell
garantisum for dette foretaket. 

Garanti utløperGaranti gitt overfor Type garanti Garantiramme 
/låneramme

Opprinnelig 
garantiansvar 

/lån
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Note 12: Vesentlige bundne fond 
 

 
 

Note 13: Selvkost 
Gebyrfinansierte selvkosttjenester; Etterkalkyle 2020 

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte 
selvkostområder. Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost 
Kommune.  

Hva er selvkost : 

Selvkost innebærer at kommunes kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av 
gebyrene som brukerne av tjenesten betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene 
penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer, må kommunen, etter hvert 
regnskapsår utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte 
gebyrområde. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunes ordinære 
driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil som oppstillingen viser, ikke 
være direkte sammenlignbare.  

Elementer i en selvkostkalkyle: 

   

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv 
regnskapsmessige avskrivinger, kalkulatoriske kapitalkostnader.  

                                                                                                    

Bunde fond - formål Bokført verdi 01.01. Avsetning Bruk Bokført verdi 31.12
Bundne driftsfond, inkl selvkost og kraftfond 24 561 759,01         22 291 871,00              14 490 851,00     32 362 779,01         
Selvkostfond, spesifisert 378 668,00              836 157,00                   241 961,00          972 864,00               
Kraftfond, spesifisert: 11 438 689,24         5 252 282,00                3 013 498,43       13 677 472,81         
Sum 24 940 427,01         23 128 028,00              14 732 812,00     33 335 643,01         
Bundne investeringsfond 11 365 806,87         430 386,00                   137 753,00          11 658 439,87         
Sum 11 365 806,87         430 386,00                   137 753,00          11 658 439,87         

Oversikten inneholder fondsoverføringer fra begge de gamle kommunene. Fond fra gml Tysfjord har ingen likvid overføring med seg. 
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Note 14: Ytelser til ledende personer 

 

 

Note 15: Godgjørelse til revisor 

 

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, d)

Beløp i hele kr

Kommunedirektør 960 000         
Ordfører 790 400         

Brutto lønn

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e)

Beløp i hele kr

Regnskapsrevisjon 603 000         
Forvaltningsrevisjon inngår i rev
Eierskapskontroll -                 
Rådgiving -                 
Sum 603 000         

Godtgjørelse
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Note 16: Forpliktende plan – nedbetaling av akkumulert merforbruk 
 

Foreløpig oversikt – plan for nedbetaling av akkumulert merforbruk 

 
 

Note 17: Tapsføring 
 

 
 

Note 18: Andre momenter - kommunereformen 
Budsjett og regnskapsforskriften, § 15-15 1. ledd første punktum 

Regnskapet for 2020 er første års regnskap for den sammenslåtte Hábmera suohkan – 
Hamarøy kommune. 

Delingsoppgjøret etter Tysfjord kommune er ikke ferdig. Det betyr at inngående balanse 
som danner et vesentlig grunnlag for utgående balanse er foreløpige tall.  

Det er ikke tatt vesentlige endringer i utgifter eller inntekter knyttet til avslutningen av 
regnskapet fra Tysfjord da disse er uavklarte. Det forventes at endelig delingsoppgjør 
ferdigstilles i løpet av 2021. Saken er oversendt skjønnsnemnd for sluttbehandling før 
årsskiftet 2021/2022.  

Det tas forbehold om størrelsen på alle balansepostene som er fra gamle Tysfjord 
kommune, da disse ikke er endelige.  

Pr. 01.01.2020 var det to saker fra Tysfjord kommune i rettssystemet. Disse håndteres av 
Narvik kommune. En av sakene ble endelig avgjort høsten 2020. I 2021 er det kommet en 
sak til som skal for retten i 2021. Hamarøy kommune håndterer denne saken.  

 

 

 

 

 

Inndekning  - 6 årsplan
Beløp 01.01.2020 B2020 B2021 ØP2022 ØP2023 ØP2024 ØP2025 Totalt 

Akkumulert merforbruk: 

År 2020 Hamarøy 17 188 863               17 188 863         

År 2020 Tysfjord, prognosert 34 048 930               34 048 930         

Sum merforbruk pr 01.01.2020 51 237 793         

Inndekning fra økonomiplanen 2021-2024 -                       

Utbetaling fra Havbruksfondet, prognose -16 718 396       8 000 000-       10 000 000-     5 000 000-       10 000 000-       5 000 000-            54 718 396-       

som ikke inngår i budsjettet

Totalt akkumulert merforbruk 51 237 793               34 519 397         26 519 397      16 519 397      11 519 397      1 519 397           -3 480 603            -3 480 603         

Beløp Gjelder

0 Ingen eldre restanser til tapsføring

0 Totalt
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1 RAMMEOMRÅDENE  

1.1 Stab Økonomi/HR 
 

Enheten har ansvar for Økonomi og HR-funksjonen, herunder:  
 

• Regnskap 
• Budsjett, økonomiplan og økonomistyring, 

rapportering 
• Fakturering og innfordring 
• Eiendomsskatt 
• Innkjøp 
• Lønn, HMS, IA- og personalforvaltning 

 
 
 

 
 
 
Rammeområdet Administrasjon består bl.a av stab økonomi, Lønn/HR, service/IKT, samisk 
rådgiver, Kommunedirektør, ass. kommunedirektør, Kirken samt politisk område. Stab 
service/IKT og Stab samisk forvaltning omtales i egen melding. 
 
Bemanning  
Ved utgangen av 2020 hadde enheten totalt 7,45 årsverk. Ett årsverk er prosjektstilling på 
eiendomsskatt som utgår i 2021.I tillegg kommer 1 årsverk ass. Kommunedirektør, og 1 årsverk 
samisk rådgiver. 
 
Skatteoppkreverfunksjonen ble overtatt av Skatteetaten fra 1. november 2020. Endringen gjaldt 
for alle landets kommuner og besluttet på nasjonalt nivå. 
 
Drift 
 
Året har vært preget av med forberedende delingsoppgjøret for Tysfjord kommune. Regnskapet 
skulle også bestå av en foreløpig andel av balansepostene fra Tysfjord før årsoppgjøret.  
 
Den tidligere rådmannsoppnevnte økonomigruppen for de fire involverte kommunene gikk ut 
ved årsskiftet 2019 og erstattet med hvert sitt folkevalgt forhandlingsutvalg for delingsoppgjøret 
for de to kommunene Narvik og Hamarøy med bistand fra administrasjonen. 
 
Covid-19 pandemien har også i stab medført ekstraarbeid med registrering av lønn og andre 
utgifter på eget prosjektområde.  
 
Eiendomsskatteprosjektet er i all hovedsak gjennomført i 2020, og ferdigstilles i 2021. Som ny 
kommune pga kommunereformen, gis kommunene maks 3 år på seg for å få gjennomført 
nytaksering. Det har vært besiktiget vel 3000 eiendommer med lokale besiktigere samt 
taksering av ekstern taksør innenfor større næringsanlegg. Eiendomsskatten for 2020 ble 
skrevet ut på grunnlag av takster fra de gamle kommunene fra 2019, unntatt vannkraftanlegg.  
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HMS og sykefravær 
 
Fraværsoversikt: 
 

År 2020 

Legemeldt 5,5 

Egenmeldt 2,3 

Total fraværs % 7,8 

 

Nærværstallene for 2020 viser en positiv økning i nærværet fra 1. til 3. kvartal. I 4. kvartal er det 
økning, og har sammenheng med Covid-19 pandemien. 

Sammenlignet med sektor for kommunal forvaltning landet sett under et, har vi til dels et likt 
eller lavere fravær i kommunen. 

 
 

 
Tabellen viser legemeldt fravær i Hamarøy sett i forhold til kommunal sektor i Norge. Blå søyle er Hamarøy. 

2020 har vært preget av rekrutteringsutfordringer i store deler av organisasjonen. Vakante 
stillinger på ledernivå sammen med generelle vakanser har ført til stort arbeidspress på fast 
ansatte. Dette gir på sikt stor slitasje og kan være årsak til økt sykefravær. Det jobbes 
kontinuerlig med rekruttering og nærværsarbeid. 
 
Pandemien i store deler av 2020 har også preget sykefraværet og vi ser spesielt i 4. kvartal en 
økning på egenmeldt fravær.  
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Årsrapport miljørettet helsevern – Hamarøy kommune – 2020 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
 

HMTS har en hjemmeside hvor det legges ut nyheter løpende og hvor også fagområdene er 
beskrevet. Hjemmesiden er blitt revidert og framstår i ny drakt med oppdatert informasjon.  
Aktivitetsplanen for kommunene samt tilsynsplan har vært fulgt opp så langt det har vært mulig i 
forhold til Covid 19.  HMTS har en faglig beredskap og mottar jevnlig henvendelser og spørsmål 
vedrørende ulike forhold, som for eksempel om radon og fuktproblem i private boliger. I tillegg 
behandles klagesaker løpende. Basisoppgavene har vært påvirket av Covid 19-pandemien. 
Planlagte tematilsyn i hht tilsynsplanen ble utsatt fra mars. Driftsgodkjenningsbesøk på skoler 
og barnehager er gjennomført løpende. Det er jobbet med å følge opp pålegg knyttet til tidligere 
tilsyn.  
 
Kommuneoverlegeforum Salten: HMTS administrer og koordinerer dette forumet. Normalt 
avholdes det 4 slike møter i året. Fra mars ble det behov for oftere møter i forumet for å 
koordinere kunnskap og innsats knyttet til Covid-19 pandemien og forskrift/veiledere. Det er 
avholdt totalt 10 møter i 2020, alle elektroniske. 
 
Folkehelsealliansen i Nordland: HMTS deltar i folkehelsealliansen i Nordland. Vi har deltatt på 3 
arbeidsmøter og ett fagmøte i 2020.  
 
 
Basis: 
 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv: 
• Alle barnehager og skoler i tidligere Hamarøy kommune, samt Arran barnehage, er godkjent. 

Status på de andre skolene og barnehagene fra tidligere Tysfjord kommune er ikke 
oppdatert.  

• Tilsyn ved en barnehage gjennomført, driftsgodkjenning Arran barnehage. 
• Psykososialt miljø i barnehager og skoler: HMTS har utarbeidet to ressurspakker til 

barnehager og skoler på temaet «Inkluderende barnehagemiljø» og «Inkluderende 
skolemiljø» som er sendt til kommunen, avd. oppvekst. 

 
Forskrift om miljørettet helsevern: 
Campingplasser: Det er gjennomført tilsyn på de som holdt åpen med fokus på smittevern 
korona (Presteid, Ness, Ulvsvåg, Sørkil, Notvatn, Tømmernes). 
 
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v: 
Vi har oppdatert oversiktene på salonger og kontaktet de per brev/e-post for å informere om 
forskriftskrav og få oppdatert status mht internkontroll. Totalt 2 er registrert. 
 
Annet: Vi har presentert HMTS på kommunestyremøte i Hamarøy og deltatt på et møte med 
administrasjonen. 
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Salg av tjenester – Covid 19: 
 
HMTS har løpende fulgt med på og satt oss inn i et regelverk med forskrift og en rekke 
veiledere som har vært i stadig endring. Covid 19 forskriften er hjemlet i bla folkehelselovens 
kap 3 hvor HMTS er delegert myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker og arbeidet er gjort ut fra 
denne hjemmelen. I mars og april ble dette arbeidet gjort løpende uten fakturering. Det er 
utarbeidet og sendt ut informasjon og tilbud knyttet til oppfølging av Covid 19 i ulike 
virksomheter til alle eierkommunene. Alle tilsyn både telefoniske og fysiske er fulgt opp med 
rapporter.  
 
Det er gjennomført: 
- Telefonrunde tema smittevern til 5 dagligvarebutikker og 3 servicestasjoner. 
-  Tilsyn smittevern på Innhavet – hotell, butikk og bensinstasjon. 
-  Gjennomgang smittevern ved omsorgsbolig Drag. 
 
 
Bodø 12.02.21 
 
Katalin Nagy 
Daglig leder 

 
 

1.2  Stab Service - IKT 
 
Drift og årsverk  
I det første driftsåret i ny kommune bestod Service/IKT av 5 medarbeidere fra tidligere Hamarøy 
kommune, og 2 medarbeidere fra Tysfjord kommune. I tillegg hadde vi en medarbeider som 
gikk på topp med finansiering av eksterne midler, i hovedsak til kommunikasjonsoppgaver. Og 
personvernombudet er knyttet til avdelingen med 20% stilling. I driften var det på alle områder 
markant høyere aktivitet, både fordi organisasjon har flere medarbeider og at det er om lag 
tusen flere innbyggere enn i gamle Hamarøy. Men ikke minst fordi vi fikk mange nye systemer 
med betydning for samhandling internt og eksternt. Pandemisituasjonen satte også sterkt preg 
på arbeidet i avdelingen. Fra 1.desember ble det inngått avtale med Bodø kommune som kjøpte 
ut 50% stillingsressurs fra IKT.  
 
Arkiv – dokumentbehandling 
Arkivverket har hatt fokus på tilsyn til kommuner som skulle slå seg sammen. Både Tysfjord og 
Hamarøy kommuner hadde avvik å følge opp. Arkivverket var på tilsyn i 2018 i gamle Hamarøy, 
og det ble da gitt seks pålegg som måtte tas med i den nye kommunen. Dette gjaldt pålegg 
både med arkivlokaler, papirbaserte og digitale arkiver. I løpet av 2020 ble disse påleggene 
lukket, bl.a ferdigstillelse av Arkivplanen og planer for avlevering både av papirbasert arkiv samt 
alle digitale fagsystemer. Narvik følger i samarbeid med arkivleder opp avvik i gamle Tysfjord 
kommune.  
 
I oppstart til ny kommune ble det innført nytt skybasert saksbehandlingssystem. Denne 
prosessen ble utfordrende, og krevde tett oppfølging med leverandør og support til 
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saksbehandlere. Det var også merkbart med økende mengde henvendelser fra innbyggere til 
post -og arkivfunksjonen.    
 
Borgerlige vielser 
Det ble gjennomført 8 vielser, disse ble tilrettelagt av Servicekontoret slik at de fant sted 
innenfor verdige rammer. 5 av disse fant sted utendørs på steder som brudeparene ønsket og 3 
på Vigselsrommet på Skogheim.   
 
Politisk sekretariat 
Servicekontoret har ansvar for sekretariat til alle utvalg. Året startet med mange utfordringer 
med fulldigitalt saksbehandlingssystem. Samarbeid med IT var avgjørende for en god 
gjennomføring av politiske møter. Det ble gjennomført politikeropplæring, der politiker IPader og 
FirstAgenda ble nye verktøy. Pandemien forandret hverdagen over natten for både sekretariat 
og politikere, og da var vi godt skodd med digitale verktøy for å imøtegå dette.  Av 
smittevernhensyn måtte politiske møter avholde via digitale kanaler og streames. Det ble 
vedtatt både lokale og nasjonale forskrifter som fikk betydning for gjennomføring av digitale 
møter. Status for politiske saker følger i egen rapport.   
 
Informasjonssikkerhet 
Personvernforordningen (GDPR) som trådte i kraft i 2018 stiller strenge krav til behandling av 
personopplysninger, og krever god oppfølging av spesielt kommunens datasystemer. 
Kommunen har personvernombud som er knyttet til avdelingen. Det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe bestående av IT-siden, informasjonssikkerhetsansvarlig og personvernombudet. 
Gruppen har jobbet med håndbok for informasjonssikkerhet, personvernutfordringer i driften, og 
avvikssystem for informasjonssikkerhet. 
 
Kommunale avgifter 
I den nye kommunen ble ny felles base tatt i bruk for fakturering av kommunale avgifter og 
eiendomsskatt før årsskiftet 2019/20. Ny forskrift for vann og avløp medførte omlegging av 
fakturagrunnlaget for disse. Vi innhentet bistand fra leverandør, men det ble mye manuelt 
kontrollarbeid pga. mangler i matrikkelen. Mange henvendelser fra innbyggere i etterkant av 
fakturering. Vannmålermodul tatt i bruk ettersom det forventes at flere ønsker å ta i bruk 
vannmåler når kommunalt regelverk rundt dette er på plass. 
   
Eiendomsskatt 
Utskriving av eiendomsskatt etter gamle takster i en overgangsfase. Ved fakturering måtte 
grunnlaget hentes ut fra historiske baser og overføres til ny, felles base. Forberedelse til ny 
alminnelig taksering ble startet våren/sommeren 2020 med sikte på utskriving av nye 
takstgrunnlag innen 1.03.2021, jfr. eget kommunestyrevedtak. Servicekontorets ressurs bistår 
prosjektet i dette arbeidet, bl.a. med utsending av faktaskjema og saksbehandling samt 
forberedelse til møter og utvalgssekretærfunksjon.    
 
Kommunikasjon 
Det har vært stor aktivitet på kommunikasjonssiden i 2020. Kommuner skal drive aktiv 
informasjon om virksomheten, og legge forholdene best mulig til rette for offentlig innsyn i den 
kommunale forvaltningen. Kommunens hovedkanal er nettsiden, som er bygd opp og oppdatert 
så langt det har vært mulig. Pandemien har satt sitt preg på kommunikasjonsarbeidet i 2020 i 
stor grad. Evaluering og statistikk fra nettside og sosiale medier, viser at det har vært stor 
interesse for koronainformasjon. Spesielt da Regjeringen gjorde nasjonale tiltak i mars, men 
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også under smitteutbruddet på slutten av året. Viktige kanaler har vært nettsiden, sosiale 
medier, Lokalavisa Nord-Salten, skriv til postkasser og informasjonsskjermer.  
  
IKT 
Hovedfokus for IKT-drift i 2020 har vært preget av å få til en sikker og normal drift av en ny 
kommune. Derfor har det ikke vært igangsatt drift/innkjøp av nye systemer.  
IKT har i stor grad bistått med brukerstøtte, både på skytjenester, server, brukerkontoer, 
skrivere, PC-er og mobiltelefoner samt innkjøp, klargjøring og idriftsetting av PC-er, 
mobiltelfoner, skrivere og annet pereferi-utstyr. Det ble gjennomført opplæring i bruk av Office 
365 og Teams.  
Omfang lisenser:   
Ansatte: 321 lisenser i bruk. Elever: 325 lisenser i bruk  
 
I oppvekstsektoren har det blitt gjennomført faste møter med skolenes IKT-veiledere.  
Det er gjort innkjøp av ca 100 nye pcer til Hamarøyskolene.  
Innenfor helse så startet overflytting av trygghetsalarmer til digital plattform. På legesiden ble 
det utfordringer med bytte av journalsystem, med beslutning om å gå tilbake til det gamle. Dette 
førte igjen til utfordringer med e-meldinger og reseptformidling. 
 
Under pandemien bistod IKT i stor grad medarbeidere med tilrettelegging for hjemmekontor for 
et stort antall brukere. I tillegg gjennomføring av digitale møter, både politiske og interne møter.  
Kommunen har avtale om IKT-drift med Bodø kommune, der drift av klienter ivaretas av IKT i 
Hamarøy.  IKT i Hamarøy kommune utfører oppgaver på nettverk på oppdrag av 
leverandør/Bodø kommune. Det er gjennomført faste driftsmøter med IKT i Bodø kommune og 
leverandører. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Ny kriseledelse i ny kommune deltok i Øvelse Nordland i januar, der scenariet var en hendelse 
hvor det tok fyr i en tankbil nær infrastruktur. Pandemisituasjonen har vært i hovedfokus i 
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap gjennom hele året. Kommuneoverlege og 
beredskapskoordinator fulgte koronasituasjonen fra slutten av januar da viruset spredte seg i 
verden. Kriseledelse ble satt i mars, da pandemien kom inn i landet. Og ved årets slutt fikk 

kommunen en alvorlig smittesituasjon å håndtere. 
Naturlig nok ble andre oppgaver satt til side. Prosess 
med revisjon av helhetlig ROS-analyse ble satt på 
vent. Utvikling av krisestøtteverktøyet DSB-CIM ble 
prioritert, og satt i drift ved krisehåndtering. 
Underveisevaluering korona og kontinuitetsplan ble 
også prioritert. I 2020 ble det registrert ti uønskede 
hendelser i ulike kategorier dvs. ulykker, 
uværshendelser m.m. 
 
 
 

Kriseledelsen i Hamarøy – fysisk og via videosamtale 
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1.3  Stab Samisk forvaltning 
 

 
Samisk språk i den kommunale forvaltningen – Hábmera suohkan / Hamarøy kommune 
som samisk språkforvaltningskommune 

 
Hábmera suohkan – Hamarøy kommune 
ble etablert fra 01.01.2020. I 
intensjonsavtalen mellom gamle Tysfjord 
kommune og Hamarøy kommune av 
12.12.2016 ble det fattet følgende om 
forvaltning av samisk språk i Hábmera 
suohkan – Hamarøy kommune; 
 
o Samisk språk skal gjenspeile seg i  
skole, helse og omsorg, forvaltning og kultur 
o Den nye kommunen tilslutter seg  
språkområdeordningen/forvaltningsområde 
for samisk språk 

 
Med dette har Hábmera suohkan - Hamarøy kommune påtatt seg de forpliktelsene som er for 
sine samiske innbyggere. 
 
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune er den eneste kommunen i 
språkområdeordningen/forvaltningsområdet for samisk språk, hvor julevsámegiella (lulesamisk) 
er det samiske språket. Hábmera suohkan - Hamarøy kommune regnes som kjerneområdet for 
lulesamisk språk, og Drag være det tettstedet i kommunen, i regionen og i Norge hvor 
lulesamisk språk står sterkest.  
Det er en forutsetting for å lykkes med forvaltning og utvikling av lulesamisk språk innen alle 
kommunale sektorer, at sektorene selv er sitt ansvar bevisst med tanke på styrking og utvikling 
av lulesamisk språk.  
 
Plan for forvaltning og utvikling av lulesamisk språk - språkplan 
 
Det er ei oppfordring til forvaltningskommunene å lage egne planer for hvordan samisk språk 
skal forvaltes- og utvikles. Tilskuddet til kommunene baseres på en 3-årig aktivitetsplan som 
sendes Sametinget innen 31.august hvert år. Dette for å lage en forutsigbarhet til prosjekter og 
planer som er for samiske språk. Selv om det ikke stilles absolutte krav om egne planer for 
språkforvaltning og utvikling er det å anbefale at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune lager 
en språkplan for hvordan lulesamisk språk skal forvaltes- og utvikles innen hver sektor over en 
fireårsperiode. Denne planen bør videre rulleres hvert 4.år. Det tas sikte på å lage denne 
planen i løpet av 2021. 
 
Planen bør si noe om visjoner, målsettinger og anvendelse og inneha planer for hvordan 
lulesamisk språk og kultur best kan styrkes og ivaretas internt i hver sektor og i hele 
forvaltningen - for å i størst mulig grad - gi et likeverdig tilbud til den samiske befolkningen. Det 
er formålstjenlig at særlig sektorene oppvekt, helse og samfunnsutvikling selv definerer dette 
inn i en slik språkplan.  
I tillegg bør man si noe om hvordan samisk språk og kulturkompetanse skal styres og brukes 
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internt i organisasjonen, slik at det samiske perspektivet blir sektorovergripende. Det anbefales 
at samisk kompetanse og perspektiv involveres og inkluderes i den strategiske planleggingen 
på ledernivå hva gjelder lulesamisk språk og kultur.  
 
Aktivitetsplan  
Sametinget tildeler årlige midler til forvaltningskommunene som er ment å gå til å oppfylle 
målsettingen med Samelovens språkregler, kapittel 3. Midlene er delt inn to deler; basis- og 
betjeningsdel og utviklingsdel.  
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune vil måtte signere en samarbeidsavtale med Sametinget 
som viser hvordan tospråklighetsmidlene skal brukes. Dette innebærer at Hábmera suohkan - 
Hamarøy kommune kommune utarbeider en 3-årig aktivitetsplan (med mulig revidering hvert år) 
for både basis- og betjeningsdel og utviklingsdel. Denne planen skal sendes Sametinget innen 
31.august hvert år.  
Beregningsgrunnlaget for tospråklighetstilskudd til kommunene er tredelt; én basisdel, én 
betjeningsdel og én utviklingsdel. Av en samlet pott til kommunene så deles dette slik; 
Basisdelen deles likt mellom kommunene (40%). Antall elever med samisk som første- og andre 
språk og antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i hver kommune legges til grunn ved 
beregning av betjeningsdelen (35%). F.o.m. 2016 tildeles utviklingsdelen til kommunene på 
bakgrunn av samarbeidsavtale, aktivitetsplaner og rapporterte resultater (25%). 
De økonomiske virkemidlene for samisk spr�kforvaltning knyttet til gamle Tysfjord kommune, 
ble overført i sin helhet til Hábmera suohkan - Hamarøy kommune fra 01.01.2020. 
 
Følgende aktivitetsplan ble sendt Sametinget for 2020: 
For basis -og betjeningsdelen i 2020 er det for følgende forslag for å nå målsetningene i 
Samelovens kapittel 3, §3-1 til 3-12.  
 
Og særlig disse blir gjeldende for kommunal forvaltning; 
§ 3-2 Oversettelse av regler. Kunngjøringer og skjema 
§ 3-3 Rett til svar på samisk 
§ 3-4 Utvidet rett til bruk av samisk i rettsvesenet (ikke relevant for Hamarøy kommune) 
§ 3-5 Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren 
§ 3-6 Individuelle kirkelige tjenester 
§ 3-7 Rett til utdanningspermisjon 
§ 3-8 Rett til opplæring i samisk 
§ 3-9 Samisk i den kommunale forvaltning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3)
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2020 doajmmapládna / 2020 aktivitetsplan 
 
Suohkana láhkamierredum dåjma 2020 / Kommunens lovpålagte oppgaver 2020 
 
Strategier i 
samarbeidsavtalen 

Tiltak Mål Ansvarlig/hvem 
gjennomfører 

Pkt. 1: Kommunikasjon 
og informasjon. 
I følge Samelovens 
språkregler § 3-2, skal 
informasjon og 
annonseringer være på 
norsk og samisk 

• Oversatte 
stillingsannonser og    
kunngjøringer 
• Oversetting og 
publikasjon av 
samiske artikler på 
vår hjemmeside 
• Egen 
språkkonsulent 

• Likestille samisk 
og norsk 
• At den samiske 
befolkningen i 
kommunen skal 
kunne betjenes 
på lulesamisk 

���dmann 
• Service 
• 
Språkkonsulent/rådgive
r 
• Øvrige ansatte 

Pkt. 2: Profilering og 
synliggjøring. 
Samelovens § 1-5 slår 
fast at samisk og norsk er 
likeverdige språk, og at de 
skal være likestilte etter 
bestemmelsene i 
samelovens kapittel 3. 
Dette skal så langt det er 
mulig synliggjøres i alle 
kommunale virksomheter. 

• Abonnement �� 
samiske aviser og 
tidsskrifter 
• Tolkning 
• Skilting av 
kommunale bygg og 
anlegg på norsk og 
samisk 
• Innkjøp av samisk 
kunst for synliggjøring 
 

• Å synliggjøre 
samisk språk og 
kultur i 
kommunen for på 
den måten å, i 
større grad, 
oppnå toleranse 
og likeverdhet 
mellom norsk og 
samisk. 

���dmann 
• Service 
• 
Språkkonsulent/rådgive
r 
• Øvrige ansatte 

Pkt. 3: 
Kompetanseutvikling i 
samisk språk i 
_____kommune. 
________ kommune er 
etter Samelovens 
språkregler § 3-7 forpliktet 
til å legge forholdene til 
rette slik at ansatte får 
permisjon med lønn for å 
lære samisk. 

• Opplæring av 
samisk 
helsepersonell og 
andre ansatte 
• Giellatjiehppe ved 
Drag skole 
(kommunen velger å 
prioritere 
giellatjiehppe ved 
Drag skole pga. de 
samiske elevenes 
språksituasjon) 
• Tilbud om etter- og 
videreutdanning av 
samiskspråklige 
ansatte 

• Å ha flere 
ansatte i 
organisasjonen 
som innehar 
kunnskaper iu 
lulesamisk språk 
• Stimulere til økt 
bruk av samisk 
ho skoleelevene 
ved Drag skole  
 

���dmann 
• Serviceleder 
• Giellatjiehppe 
• Rektor ved Drag skole 
• Enhetsledere 
 

Pkt. 4: Individuelle 
kirkelige tjenester. 
Etter Samelovens 
språkregler § 3-6 har 
enhver rett til individuelle 
kirkelige tjenester på 

• Økonomisk 
støtte/tilskudd til 
kirkelig fellesråd  

• Å f� individuelle 
kirkelige tjenester 
på lulesamisk 
 

• Kirkelige fellesråd ved 
kirkevergen 
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samisk i Den norske 
kirkes menigheter i 
forvaltningsområdet. 

Pkt. 5 Utvidet rett til 
bruk av samisk i helse- 
og sosialsektoren. 
Den som ønsker å bruke 
samisk for å ivareta egne 
interesser overfor lokale 
og regionale offentlige 
helse- og 
sosialinstitusjoner i 
forvaltningsområdet, har 
rett til å bli betjent på 
samisk.  

Innen ansvar Helse 
og sosial kan midlene 
brukes til; 
• Kompetanseheving 
innenfor samisk 
kulturforståelse og 
basiskurs i samisk 
språk for ansatte på 
sykehjemmet 
• Den læstadianske 
forsamling overfører 
sendinger fra 
samlinger, og det vil 
derfor være behov for 
investeringer som gjør 
det mulig å overføre 
samlinger til dem som 
måtte ønske det på 
sykehjemmet/andre 
institusjoner 
• Midler til innkjøp av 
samisk 
kunst/utsmykking ved 
sykehjemmet og 
andre institusjoner 
• Lønnsmidler til 
ansatt/ansatte som får 
et særskilt ansvar for 
å utvikle en tjeneste 
tilpasset samiske 
brukere innen helse-
og omsorg 

• Samiske 
pasienter/bruker 
blir betjent på 
lulesamisk 

• Lederne innenfor 
Helse og omsorg 
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Láhkavuodo/ 
Lovgrunnlag 

Láhkatæksta/Lovtekst Tjielgadus/ 
Utdyping 

§ 3-2. 
Láhkaásadusáj 
jårggålibme. 
Diedádusá ja 
sjiemá   

Lága ja láhkaásadusá majda åbbå jali oasse 
sáme álmmugis la sierra berustibme, galggi 
jårggåluvvat sámegiellaj. 
Diedádusá almulasj orgánajs ma galggi ålles 
jali åsijda álmmugis háldadimguovlon, galggi 
liehket sámegiellaj ja aj dárogiellaj. 
Sjiemá majt galggá adnet bájkálasj jali 
guovlo almulasj orgánajda háldadimguovlon 
galggi liehket sámegiellaj ja aj dárogiellaj.  
Gånågis vaddá dárkkelap njuolgadusájt dán 
mærrádusá fábmuj biedjamis.  
 

• Oversetting av 
stillingsannonser, 
informasjon og 
kunngjøringer 
 
• Oversetting og 
publikasjon av samiske 
artikler på kommunens 
hjemmeside 
 
• Egen samisk 
språkkonsulent/rådgiver 
 § 3-2 Oversettelse 

av regler. 
Kunngjøringer og 
skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele 
eller deler av den samiske befolkning, skal 
oversettes til samisk. 
Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig 
retter seg mot hele eller deler av befolkningen i 
forvaltningsområdet, skal skje både på samisk 
og norsk. 
Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt 
offentlig organ i forvaltningsområdet skal 
foreligge både på samisk og norsk. Kongen gir 
nærmere regler om iverksetting av denne 
bestemmelsen 

§ 3-3.  Riektá 
vásstádusáv 
sámegiellaj 
oadtjot. 

Sujna gut sámegiellaj aktijvuodav válldá 
bájkálasj almulasj orgánajn mij la 
háldadimguovlon, la riektá vásstádusáv 
sámegiellaj oadtjot. Dát ij huoman dåjma gå 
njálmálattjat aktijvuodav váldeduvvá 
virggeulmutjijn guhti l doajmmamin ietjá 
sajen gå orgána kontåvrån.  

Skal kommunen styrke 
publikumskontakten med 
kompetanse i samisk 
språk, her må det 
dekkes vikarer når 
ansatte skal delta på 
kurs. 
• Tilbud om tilegnelse av 
samisk språkkometanse, 
herunder også etter- og 
videreutdanning av 
samiskspråklige ansatte. 
Kostnaden her er først 
og fremst vikarbruk 
• Samisk 
språkkonsulent/rådgiver 

§ 3-3 Rett til svar 
på samisk 

Den som henvender seg på samisk til et lokalt 
offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til 
svar på samisk. Dette gjelder likevel ikke ved 
muntlige henvendelser til tjenestemenn som 
utfører oppdrag utenfor organets kontor. 

§ 3-5. 
Vijdeduvvam 
riektá  sámegielav 
varresvuoda- ja 
sosiálasuorgen 

Sujna guhti sihtá sámegielav adnet 
berustimijdis bærrájgåtsåtjit bájkálasj ja 
guovlo almulasj varresvuoda- ja 
sosiálaásadusáj háldadimguovlon, la riektá 
dievnastusáv sámegiellaj oadtjot.  

Innen ansvar Helse og 
sosial kan avsatte midler 
brukes til; 
• Kompetanseheving 
innenfor samisk 
kulturforståelse og 
basiskurs i samisk språk 

§ 3-5 Utvidet rett til 
bruk av samisk i 

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta 
egne interesser overfor lokale og regionale 
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helse- og 
sosialsektoren 

offentlige helse- og sosialinstitusjoner i 
forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på 
samisk. 

for ansatte på 
sykehjemmet 
• Den læstadianske 
forsamling overfører 
sendinger fra samlinger, 
og det vil derfor være 
behov for investeringer 
som gjør det mulig å 
overføre samlinger til 
dem som måtte ønske 
det på 
sykehjemmet/andre 
institusjoner 
• Midler til innkjøp av 
samisk kunst/utsmykking 
ved sykehjemmet og 
andre institusjoner 
• Lønnsmidler til 
ansatt/ansatte som får et 
særskilt ansvar for å 
utvikle en tjeneste 
tilpasset samiske 
brukere innen helse-og 
omsorg 

   
§ 3-7. Riektá 
åhpadusvirggeloa
hpáj 

Siján gudi barggi bájkálasj jali guovlo 
almulasj orgánan mij la háldadimguovlon, la 
riektá oadtjot  bálkkidum virggeloabev 
allasisá åmastittjat sámegielmáhtov gå 
orgádna dakkir máhtov dárbaj. Máhttelis la 
mierredit, riektá barggev vælggogissan 
dahká joarkátjit orgánan vissa ájgev barggat 
åhpadusá maŋŋela. Gånågis dárkkelappot 
mierret njuolgadusájt dáj mærrádusáj 
tjadádime birra.  
 

• Tilbud om etter- og 
videreutdanning av 
samisklærere 
• Samiskspr��ig 
utdanningspermisjon til 
kommunalt ansatte 

§ 3-7 Rett til 
utdanningspermisj
on 

Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet har rett til permisjon med 
lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når 
organet har behov for slik kunnskap. Retten kan 
gjøres avhengig av at den tilsatte forplikter seg 
til å arbeide for organet en viss tid etter 
utdanningen. Kongen gir nærmere regler om 
gjennomføringen av disse bestemmelsene. 

§ 3-8. Riektá 
åhpav sámegielan 
oadtjot 

Juohkkahattjan la riektá åhpav sámegielan 
oadtjot. Gånågis máhttá dárkkelap 
njuolgadusájt dán mærrádusá tjadádime 
birra vaddet. 

Kommunen vil ha 
utfordringer på grunn av 
generell lærermangel 
innen lulesamisk språk, 
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Vuodoskåvlå ja joarkkaskåvlå sámegiela ja 
sámegiellaj åhpadime gáktuj guosski da 
njuolgadusá ma li vuodoskåvllålágan ja 
joarkkaåhpaduslágan (åhpaduslágan), ja da 
njuolgadusá ma dajda lágajda li duodden.  
 

og har allerede etablert 
en stipendordning for 
studenter (sammen med 
Nordland 
fylkeskommune). 
Kommunens bidrag er 
100.000 kr pr student. 
Denne kostnaden legges 
inn under aktivitetsdelen. 
Hamarøy kommue 
ønsker å prioritere 
giellatjiehppe ved Drag 
skole pga. de samiske 
elevenes språksituasjon 
 
• Stipendordninger 
 
• Giellatjiehppe 
 
• Tilbud om etter- og 
videreutdanning av 
samisklærere 

§ 3-8.Rett til 
opplæring i samisk 

Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen 
kan gi nærmere regler om gjennomføringen av 
denne bestemmelsen. 
For opplæring i og på samisk gjelder reglene i 
og i medhold av lov om grunnskolen og den 
videregåande opplæringa (opplæringslova). 

§ 3-9. Sámegiella 
suohkana 
háldadusán  

Suohkanstivrra máhttá mierredit, sámegiella 
galggá liehket dássásasj dárogielajn ålles jali 
muhtem oasen suohkana háldadusán.  

• Midler til 
språkkonsulentens/rådgi
vers ansvarsområder. 
Herunder også; tolkning, 
innkjøp av samisk kunst 
for synliggjøring, skilting, 
møtevirksomhet m.m 

 
• Abonnement �� 
samiske aviser og 
tidsskrifter 
 
• Økonomisk 
støtte/tilskudd til kirkelig 
fellesråd 
 
 

§ 3-9 Samisk i den 
kommunale 
forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal 
være likestilt med norsk i hele eller deler av den 
kommunale forvaltning. 

  
Ruhtagållo vuodo- ja dievnastudoasse 
 
Sum kostnader basis- og betjeningsdel 
 

Basistilskudd fra 
Sametinget ca 3.000.000 
kr fordeler seg slik: 
 
• 400.000 kr settes av til 
merarbeid kommunal 
samisk forvaltning: 
Fordeler seg slik: - 
Rådmann 10% - 
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Utvikling 10% - 
Regnskap 10% - 
Lønn/personal 10 % - 
Service/IT 20 % - Helse 
og omsorg 20% - 
Oppvekst 20 % 
• ansvar kirke og 
trossamfunn kr 200.000 
• ansvar 190 samisk 
språk og forvaltning kr 
1.350.000 
• ansvar Drag skole 
giellatjiehppe kr 450 000 
• ansvar Helse- og sosial 
kr 400.000 
• tilbud om etter- og 
videreutdanning av 
samisklærere: 100.000 
kr 
• samiskspråklig 
utdanningspermisjon til 
kommunalt ansatte i 
kommunen (kan f.eks 
være studier i regi av 
Nord Universitet): 
100.000 kr 
 

Innen ansvar 190 samisk 
språk og forvaltning skal 
midlene dekke lønn for 
språkkonsulent/rådgiver, 
sosiale kostnader, 
annonsering, 
informasjon/kunngjøring, 
møtevirksomhet, 
abonnement, skilting 
m.m. 
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For utviklingsdelen så stiller Sametinget krav om tiltak for barnehagebarn, skolebarn og øvrige 
tiltak. Det ble derfor anbefalt følgende; 
 
 
Suohkanij giellaåvddånahttembarggo / Kommunens språkutviklingsarbeid 
 
Mánájgárddemánájda 2020 / Tiltak for barnehagebarn 2020 
 
Dåjma /Tiltak Mihtto/Ulmme/Mål/formål Budsjæhtta 2020 / 

Budsjett 2020 
Kompetanseheving og utvikling av 
samiskspråklige tiltak og 
undervisningsopplegg for de 
kommunale barnehagene i nye 
Hamarøy.  

• Samiskspråklig 
utdanningspermisjon til 
pedagoger og ansatte i de 
kommunale barnehagene i 
nye Hamarøy. Kommunen 
bør ha ei bevisst satsing på 
å gi ansatte 
utdanningspermisjon for å 
tilegne seg mer 
samiskspråklig kunnskap. 
Det er viktig at barnehager 
får en større språklig- og 
kulturell bevissthet til det vi 
vi har to kulturer i nye 
Hamarøy. En slik satsing 
fra kommunens side er det 
sterkeste samiskspråklige 
tiltaket for våre barnehager 
 

• Drag barnehage har en 
ansatt som har tatt 
utdanningspermisjon 
gjennom Nord Universitet. 
Denne personen er en 
samiskspråklig ressurser for 
Drag barnehage, men kan 
også bli en ressurs for de 
andre kommunale 
barnehagene, gjerne som 
���lt “giellatjiehppe”. Det 
kan også være aktuelt å 
leie vikarer for 
ressurspersonene eller leie 

Samiske barn i barnehagene 
skal få støtte til å bevare og 
utvikle sitt språk, sin kunnskap 
og sin kultur. Innholdet i 
barnehagetilbudet til samiske 
barn skal tilpasses barnas 
samiske bakgrunn. Personalet 
skal ha kjennskap til, og legge 
vekt på, at også den samiske 
kulturen skal være en del av 
barnehagens innhold. Det skal 
legges til rette for at barna også 
kan få møte samisk språk 
 
Øke samiskspråklig kompetanse 
for de kommunalt ansatte, slik at 
de kan bli en intern ressurs i det 
samiskspråklige –og kulturelle 
arbeidet til barnehagene 

Giellatjiehppe Drag 
barnehage 50% 220.000 
kr 
 
Andre tiltak  
200.000 kr 
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inn samiskspråklige 
ressurspersoner for bruk i 
undervisning.  
 

• Det må gis rom for at 
barnehagene selv er med 
på å utvikle disse tiltakene 

 
Skåvllåoahppijda 2020 / Tiltak for grunnskolebarn 2020 
 
Dåjma/Tiltak  Mihtto/Ulmme/Mål/formål Budsjæhtta 2020 / 

Budsjett 2020 
Ekstra giellatjiehppe Drag skole 

• Drag skole har idag én 
stilling som giellatjiehppe 
som er finansiert under 
basis- og betjeningsdel og 
som er i høyeste grad et 
tiltak for grunnskolebarn. 
 
I småtrinnet 1-7.klasse, 
samisk som 1.språk er det 
for skoleåret 2018/19 nå 29 
elever. Tedensen er klar, og 
det er at Drag skole får 
stadig flere 
førstespråkselever i samisk. 
Språksituasjonen er kjent, 
der mange av disse har et 
svakt, samsik hjemmespårk 
(foreldre). I tillegg har 
mange av elevene på 
skolen samisk som 
andrespråk. Det er behov 
for mer voksentetthet og 
mer ressurser for å øke 
bruken av samisk. 

Hamarøy kommune ønsker å 
prioritere ekstra giellatjiehppe 
ved Drag skole pga. de samiske 
elevenes språksituasjon 

450.000 kr 

Språkkaféer på skolene 
• Tilskudd til 

foreldrearbeidsutvalgene 
(FAU) for gjennomføring av 
språkkafeer på 
ettermiddag/kveldstid for 
skolebarna.  

Flere arenaer for bruk av samisk 
språk 
Oppnå funksjonell tospråklighet 

50.000 kr 

 
Ietjá dåjma 2020 / Øvrige tiltak 2020 
 
Dåjma/Tiltak  Mihtto/Ulmme/Mål/formål Budsjæhtta 2020 / 

Budsjett 2020 
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NuorajTV 
• Lulesamisk medie 

 

Vitalisering og synliggjøring av 
lulesamisk språk og kultur med 
tiltak for å styrke språket hos 
den lulesamiske befolkingen 
 
Oppnå funksjonell tospråklighet 
Vi vil lage flere arenaer for bruk 
av lulesamisk språk 
Bevisstgjøring og 
identitetsbygging 

100.000 kr 

Julevsáme vahkko 
• Lulesamisk kulturuke 

Vitalisering og synliggjøring av 
lulesamisk språk og kultur med 
tiltak for å styrke språket hos 
den lulesamiske befolkingen 
Oppnå funksjonell tospråklighet. 
Aktiv bruk av lulesamisk språk 
med kurs til befolkningen 
Vi vil lage flere arenaer for bruk 
av lulesamisk språk 
Bevisstgjøring og 
identitetsbygging 

100.000 kr 

Aktiviteter for eldre og deres 
familier, gjerne i samarbeid med 
Tysfjord demensforening 
 

Flere arenaer for bruk av samisk 
språk 
Oppnå funksjonell tospråklighet 

50.000 kr 

Språkkafé i samarbeid med ASVO 
eller andre. 
Kveldsbasert tiltak 

Flere arenaer for bruk av samisk 
språk 
Oppnå funksjonell tospråklighet 

100.000 kr 

Konsert/seminar/andre kultur- og 
språktiltak 

Vitalisering og synliggjøring av 
lulesamisk språk og kultur  
 
Bevisstgjøring og 
identitetsbygging 
 
Vi vil lage flere arenaer for bruk 
av lulesamisk språk og kultur 

100.000 kr 

Lærerrekruttering (pågående 
prosjekt) 

• Kommunen har utfordringer 
på grunn av generell 
lærermangel innen 
lulesamisk språk, og har 
etablert en stipendordning 
for studenter (sammen med 
Nordland fylkeskommune). 
Kommunens bidrag er 
100.000 kr årlig pr student 
for studenter som tar 
lulesamisk lærerutdanning 

Øke rekrutteringen/tilgangen til 
samiskspåklige lærere for nye 
Hamarøy kommune med 
bindingstid som lærer ved 
skolene 

300.000 kr 
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ved Nord Universitet på 
normert tid (5 år). 
 
Kommunens bidrag (antall 
studenter som finansieres 
av kommunen) i den nye 
lærerutdanningen er 
forventet å være 3.  
 

 
SUM – tiltak utviklingsdelen 
 

  
1.420.000 kr 

 

Økonomijja / økonomi 
 
Hábmera suohkan – Hamarøy kommune fikk tilsagn på 4.349.000 kr i 2020 fra Sametinget. Av 
dette utgjorde basis-og betjeningsdel 2.929.000 kr og utviklingsdel 1.420.000 kr.   
Kommunen har ingen andre inntekter utenom tospråklighetstilskudd fra Sametinget. 
 
Ansvarsområdet avlegger et regnskap med en balanse på 253.435 kr i pluss.  
200.000 kr av dette skyldes manglende gjennomførte tiltak på utviklingsdelen som redegjort 
nedenfor.  
 
Basis- og betjeningstilskuddet fra Sametinget fordelte seg slik: 
• 400.000 kr til merarbeid kommunal samisk forvaltning: Rådmann 10% - Utvikling 10% - 
Regnskap 10% - Lønn/personal 10 % - Service/IT 20 % - Helse og omsorg 20% - Oppvekst 20 
% 
• Ansvar kirke og trossamfunn kr 200.000 
• Ansvar 190 samisk spr����forvaltning kr 1.279.000 
• Ansvar Drag skole giellatjiehppe kr 450 000 
• Ansvar Helse- og sosial kr 400.000  
• Tilbud om etter- og videreutdanning av samisklærere: 100.000 kr 
• Samiskspråklig utdanningspermisjon til kommunalt ansatte i kommunen (kan f.eks være 
studier i regi av Nord Universitet): 100.000 kr 
 
Innen ansvar 190 samisk språk og forvaltning dekker midlene lønn for samisk rådgiver, sosiale 
kostnader, annonsering, informasjon/kunngjøring, møtevirksomhet, abonnement, skilting m.m. 
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Sametinget godkjente følgende for utviklingsdelen: 
 
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 

Giellaåvddånahttembarggo/Språkutviklingsarbeid 

Mærrádus/ 
Vedtak 

2020 

Mánájgárdemánájda /Barnehagebarn 
 

Kompetansehenving og utvikling av samiskspråk. Tiltak og 
undervisningsopplegg for de kommunale barnehagene i nye 
Hamarøy kommune. 220 000 
RUHTA/SUM 220 000 
Skåvlåoahppijda/Grunnskolebarn   
Ekstra giellatjiehppe Drag skole - Drag skole har i dag ên 
stilling som giellatjiehppe som er finansiert under basis- og 
betjeningsdel og som er i høyeste grad et tiltak for 
grunnskolebarn 400 000 
Språkkafe på skolene - tilskudd til FAU for gjennomføring av 
kafe 50 000 
RUHTA/SUM 450 000 
Ietjá giellaåvddånahttembarggo/Annet språkarbeid   
Nuoraj TV 100 000 
Julevsáme vahkko - se budsjett under Andre tiltak -giella 100 000 
Aktiviteter for eldre og deres familier, gjerne i samarbeid med 
demensforeningen 50 000 
Språkkafe i samarbeid med ASVO eller andre - kveldsbasert 
tiltak 100 000 
Konsert/seminar/andre kultur- og språktiltak 100 000 
Lærerrekruttering (pågående prosjekt) - stipendmidler 300 000 
RUHTA/SUM 750 000   
Tjoahkkáj/Totalsum 1 420 000 

 
Utfordringer: 
Hábmera suohkan – Hamarøy kommune fikk i 2020 1.420.000 kr i utviklingstilskudd fra 
Sametinget. 
Av disse er det ubrukte midler på 200.000 kr: 
1. Språkkafe på skolene - tilskudd til FAU for gjennomføring av kafe – 50.000 kr 
2. Aktiviteter for eldre og deres familier, gjerne i samarbeid med demensforeningen – 50.000 kr 
3. Lærerrekruttering (pågående prosjekt) – stipendmidler – 100.000 kr 
 
Punkt 1 og 2 har ikke blitt gjennomført pga korona i 2020. Det har vært vanskelig for kommunen 
å planlegge tiltakene ut ifra smittevernhensyn og nasjonale restriksjoner. Når det gjelder punkt 
3, så ble kommunens bidrag til stipendmidlene 200.000 kr og ikke 300.000 kr som først antatt.  
 
I forbindelse med regnskapsavslutning er det sendt en henvendelse til Sametinget om 
avsetning av ubrukte midler på 200.000 kr til fond for bruk i 2021.  
I henhold til punkt 1 og 2 så regner vi med at tiltak kan gjennomføres i løpet av andre halvdel 
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2021.  
Når det gjelder kommunens bidrag til stipend så vil den være 200.000 kr i 2021 og ikke 300.000 
kr som sendt inn i aktivitetsplanen. (Dette kan Sametinget allerede redusere i forhold til 
fremtidige aktivitetsplaner). Det er forespurt om resterende 100.000 kr av 2020-midlene kan 
brukes på kommunens prosjekt «Lulesamisk profilskole» i 2021. 
 
Ellers er alle andre tiltak i henhold til planene for utviklingsdelen gjennomført. 
 
Ruhtadårja / tilskudd 
 
År 2020 var på mange måter spesiell. Koronapandemien ga nedstenging av mange kommunale 
tjenester, også planleggingen innen dette ansvarsområdet. Normalt gis det ikke tilskudd til 
andre utover det som Sametinget har godkjent på utviklingsdelen. Men pga. lav aktivitet og 
gjennomførte planer har vi innen basis- og betjeningsdelen valgt å prioritere tilskudd som 
fremmer samisk språk- og kultur i kommunen.  
Tysfjord Asvo fikk 100.000 kr til duodjeformidling/duodjeblogg som de skal etablere første 
kvartal 2021, og Stall Eivik – Dyreferie Sujtto har fått 150.000 kr (70.000 kr fra 
konsert/seminar/andre kultur- og språktiltak på utviklingsdelen og 80.000 kr fra basis- og 
betjeningsdelen).  Stall Eivik skal gjennomføre lavterskel språkkurs basert på aktiviteter på Stall 
Eivik gård. Dette gjennomføres første kvartal 2021.  
I tillegg valgte kommunen å bidra med 50.000 kr til gapahuk ved Drag skole. Her har private og 
ideelle organisasjoner også bidratt. Gapahuken vil i tillegg til praktisk bruk, også være en 
språkarena ved skolen.   
Kommunen har også kjøpt inn samiske- og norske stolpebannere til alle bygdene i kommunen. 
Innhavet, Drag, Ulvsvåg og Storjord vil få samme stolpebannere/flagg som Oppeid hadde 
sommeren 2020. Skutvik fikk også dette tilbudet, men valgte å si nei. Dette er en gave som 
kommunen gir til lokallagene på disse plassene, og det er lokallagene som får ansvaret med å 
søke om tillatelse for oppsett, samt ha forvaltningsansvaret for disse.  
 
Dåjma / aktiviteter 
 
Giellavahkko/samisk språkuke 
 
I uke 43 hørtes og syntes de samiske språkene over hele Hábmera suohkan - Hamarøy 
kommune. Både store og små deltok i forskjellige arrangementer under giellavahkko. Her er en 
del av det som skjedde under giellavahkko i kommunen; 

• Tirsdagen, i auditoriet på Árran lulesamisk senter, presenterte bibeloversetter Kåre 
Tjihkkom helt nye tekster fra Det gamle testamentet. Arrangementet var streamet og det 
var mulig å lytte, gi tilbakemelding og være med på å forme språket i den nye 
lulesamiske bibelen. 

• De som var på Árran onsdag kveld kunne nyte minikonsert. Kulturskoleeleverne 
Ingebjørg Jakobsen og Julia Karen Paulsen sang og ble akkompagnert av sin lærer Ole 
Johnny Stensland under et arrangement i forbindelse med giellavahkku (Samisk 
språkuke). 

• Miljøtjenesten arrangerte høstfest på Gruvas på Drag. Der hadde de et musikalsk 
innslag for brukeran i forbindelse med samusk språkuke. Festen ble avsluttet med en 
minikonsert med Lars Magne Andreassen. 
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• Flere aktiviteter foregikk på Hamarøy bibliotek. Ole Fredrik Vándar og Anne Silja Turi 
leste høyt på lulesamisk på Gulldalit ja duodjuhit - Lytt og strikk på Drag bibliotek onsdag 

21. oktober.  
• Over 60 bibliotektermer er oversatt til 
lulesamisk av Knut Hamsun vgs og 
Hamarøy kommune i samarbeid med 
Nordland fylkesbibliotek. Bibliotekene på 
Drag og Oppeid har fått innvendige skilt på 
både lulesamisk og norsk. Og bibliotekets 
Donald Quiz avsluttes mandag 26.oktober - 
fortsatt mulig å delta og være med i 
trekningen av Donald-blad på norsk og 
samisk og språkuka-kopper. 
 

Samisk språkuke -Lytt og strikk 
 

• NAV Hamarøy besøkte Tysfjord ASVO på onsdag. Det ble en positiv opplevelse der 
NAV fikk orientering og omvisning om tilbudene bedriften har. De ansatte fra NAV og de 
som jobber med duodje fikk god dialog. Noen hadde også personlige saker som de fikk 
tatt opp og drøftet med veileder fra NAV. 

 
Julevsáme mánájgirje 
 
Inspirert av Trøndelag fylkeskommunes prosjekt «Maanagærjah jarkoestimmie» («Oversettelse 
av barnebøker» tok Hábmera suohkan - Hamarøy kommune og Árran -lulesamisk senter initiativ 
til å gjennomføre et tilsvarende prosjekt for lulesamisk språk. Oversettelser av barnebøker til 
lulesamisk er en liten del av det totale språkarbeidet som må gjøres. Vår felles målsetting med 
dette prosjektet er å stimulere til økt leselyst, samt gjøre flere bøker tilgjengelig på lulesamisk 
språk. 
Begge aktørene er likeverdige parter i samarbeidet, men formelt vil Árran stå for prosjektledelse 
og selve utgivelsene gjennom forlaget Báhko.  
Sametinget har innvilget vår felles søknad om oversettelse og utgivelse av 5 barnebøker, men 
vi kommer til å få 7 utgivelser innenfor denne rammen. Bøker som enten er oversatt eller er 
under oversettelse er Ville dyr i byen, Kaptein sabeltann lukter gull, Birk og Barcelonagjengen, 
Plupp och vårfloden, Svaneprinsessen, Hvalenes sang og Nils og Magga. 
 
Mandag 19.oktober samlet vi flere som interesserer seg for samisk språk og 
oversettelsesarbeid til et fysisk- og digitalt møte på Árran. Til denne kvelden fikk vi språkviter 
Nora Fangel-Gustavson til å forelese om «Verktøy for oversettelse». Dette var et arrangement i 
forbindelse med prosjektet.  
 
Status ved årsslutt er at vi har lyktes med prosjektet. Vi har rekruttert nye og unge oversettere 
og eldste oversetter er under 40 år. Vi har også en oversetter og mentor fra lulesamisk område 
på svensk side. Vi regner med at utgivelsene av disse 7 titlene vil komme i løpet av første 
kvartal 2021. Vi har også fremmet en ny søknad til Sametinget om nye titler i 2021 som 
Sametinget har godkjent, slik at prosjektet vil pågå også utover i 2021/22.  
 
Lulesamisk profilskole 
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Ansvarsområdet har jobbet med prosjektet «Lulesamisk profilskole» ved Drag skole.  
Kommunetyret vedtok 15.mai 2020 ei ønsket utredning om lulesamisk profilskole til politisk 
behandling.  
 
Kommunen har hatt tre møter med Drag skole for å løfte frem- og drøfte prosjektet. Et samlet 
kollegium ved Drag skole har gitt et klart uttrykk om å gå videre med prosjektet. Kommunen har 
også hatt møter med Sametinget for å løfte frem kommunens ønsker. Sametinget har etter 
dette involvert seg i prosjektet nå og har nå et ønske om at flere aktører som Bodø kommune, 
Sørsamisk kunnskapspark og Nordland fylkeskommune slutter seg om ei arbeidsgruppe som 
skal jobbe frem satsingen på lulesamisk språk.  
 
Kommunen avventer Sametingets initiativ til videre fremdrift i prosjektet.  
 
Duodje/gáhper-kurs 
 
Hábmera suohkan har gitt tilskudd til DSJ (Doajmmasiebbre Julevsábme) for å arrangere 
duodje/gáhper-kurs for ungdom mellom 12 og 18 år. Kurset er lagt opp som et sosialt 
møtepunkt for alle ungdom som både har lyst til å lære å sy og å lære samiske begreper 
underveis. Kurset er del av et større prosjekt, som har til hensikt å skape samhørighet, og å øke 
kunnskap og stolthet for samiske tradisjoner i Hábmer. I 2021 vil produktene vises frem på et 
større ungdomsarrangement med catwalk og konsert. Kurset er er samarbeid mellom DSJ og 
kommunen.  
 
Hamarøy-forfattere med digital lesestund 
 
Birgit Å. Andersen fra Drag leste sin bok Emielle & Emierká rádnav oadtjoba, Emielle & Emierká 
får en venn på lulesamisk. Video var tilgjengelig på kommunens YouTube-kanal. 
 
Dábálattjat / generelt  
 
Ansvarsområdet har kun én samisk språkressurs. Dette gir begrensninger på utviklingen av 
samisk språk internt i forvaltningen, samt utfordringer i henhold til publikasjoner på samisk.  

• Vi har valgt å ikke ha en egen samisk hjemmeside. Ut ifra ressursbruk har vi valgt å 
kjøre artikler på både samisk og norsk. Samisk språk blir faktisk mer synlig på 
kommunens hjemmeside med dette.  

• Det finnes ingen statistikk på antall henvendelser på samisk, både via telefon og mail. 
Antallet er begrenset, men samisk rådgiver har måttet svare på flere mailer som er 
kommet på samisk. Både direkte til samisk rådgiver, men også som er kommet til andre 
ansatte. 

• Det meste er skiltet på to språk – samisk og norsk – i den kommunale forvaltningen. Alle 
kommunale bygg fikk nye tospråklige skilt i 2020. 

• Sámi allaskuvla / Samisk høgskole har initiert kontakt med kommunen for å kartlegge 
mulige samarbeidsområder. Det har i den forbindelse vært ett møte mellom kommunen 
og SA høsten 2020. 

• Kommunen og Árran har hatt mange dialogmøter for å drøfte felles utfordringer. Sentralt 
har språkarbeid og språksamarbeid vært et tema. Hábmera suohkan - Hamarøy 
kommune vurderer etablering av et felles språkkontor på Árran, hvor kommunens og 
Árrans språkressurser samles.  Det kan bidra til å fremme språkarbeid ytterligere. 
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Utfordringer: 
 
Mye mer av artikler på hjemmesiden og andre oversettelser til samisk burde vært gjort. Dagens 
ressurs som samisk rådgiver brukes ofte i utviklingsperspektiv. Barnehage, skole og 
helsesektoren er kommunens viktigste samiske satsingsområder, og det brukes tid på utvikling 
av samiske tjenester innen kultur, bibliotek, barnehage, skole og helse. Interne kommunale 
oversettelser, publikasjoner m.m får på mange måter ikke den prioritet som er ønskelig.   
 
 

1.4  Oppvekst og undervisning 
 
Grunnskoleopplæringens formål er definert i Opplæringsloven kap.1 § 1-2. 
Rett til tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven kap.2 § 2-1. 
Skolene gir grunnskoletjenester til de som etter § 2-1 har rett til tjenesten. 
Innholdet i tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven kap. 2 § 2-3. 
Målene for de ulike fagene er definert i K 06 og K06-samisk og skolenes lokale læreplaner. 
 
Barnehagens formål og innhold er definert i Barnehageloven kap.1 § 1 – 2.  
Ved hovedopptak 01.mars fikk alle barn tildelt barnehageplass. 
 
Ansvar og arbeidsområde 
Barnehage, skole/oppvekstsentre, SFO, musikk og kulturskolen, flyktninger, bibliotek og 
barnevern. 
 
Drift og utvikling av en barnehageenhet som består av 3 barnehager, en skole og ett 
oppvekstsenter (barnehage og skole), flyktninger, bibliotek, barnevern samt musikk og 
kulturskolen.  
Organisasjonsstruktur 
Nedenfor følger en oversikt over enhetene som omfatter oppvekst i Hamarøy kommune. 
 
Tabell med antall barn og bruk av plasser i barnehagene. Elevtall i skolene. 
 
 Antall barn Antall Plasser Totalt 
Marielund barnehage 34 40  

Ulvsvåg barnehage 13 18  

Skutvik barnehage (Midlertidig nedlagt)    

Drag barnehage 16 21  

Innhavet oppvekstsenter, barnehage 10 14  

                                                           SUM 73 93  

    

 Elever 1. – 7. trinn 8. – 10. trinn  

Innhavet oppvekstsenter, skole 14 13                            27 

Drag skole 64 40                         104 

Oppeid skole 72 48                   

                   

120  

Antall elever i grunnskolen 150 101 251 
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Hamarøy musikk og kulturskole                                                            Totalt 164 elever   

Hamarøy internasjonale senter (HIS)    
Bibliotek    

Barnevern    
 
 
Hamarøy Internasjonale senter 
Det har vært stor usikkerhet da det ikke så ut til at det skulle komme noen enslige mindreårige i 
2020. Driftsbudsjettet ble redusert betydelig og vi har gått på sparebluss og en 
minimumsbemanning i påvente av bosetting i 2020.  
 
Bosetting:   
Hamarøy kommune har fått forespørsel om å gjennomføre et prøveprosjekt hvor inntil ti – 10 – 
enslige mindreårige asylsøkere skal bosettes så raskt det lar seg gjøre, også før det foreligger 
vedtak på asylsøknaden.  
 
Resultatmål:   
At vi har fått gode resultater skyldes at vi har styrke innholdet i introprogrammet gjennom tettere 
oppfølging og bruk av individuell plan som er helårlig o på full tid. 
 
Tilsyn:    
Det har ikke vært gjennomført noen tilsyn. 
 
Bygningsmessig:  
Bofellesskapet er flytte til underetasjen under fysioterapien. 
 
Marielund barnehage 

Opplever økt etterspørsel etter barnehageplasser samtidig som det er store utfordringer med å 
skaffe kvalifisert personell, spesielt barnehagelærere. I arbeidsstokken er det en stor andel 
seniorer i personalgruppa. Barnehagen er med på et nasjonalt prosjekt kalt 
Læringsmiljøprosjektet i regi av Udir. 

Drag barnehage  

Er en frilufts barnehage med fokus på friluftsliv og samisk 
språk og kulturtilbud. Barnehagen har ledige plasser. 
Barnehagen har god pedagogisk bemanning. Barnehagen 
er med på et nasjonalt prosjekt kalt Læringsmiljøprosjektet i 
regi av Udir. 

 
 
 

Samisk språkuke – Drag barnehage 
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Ulvsvåg barnehage 
Stabil og erfaren personalgruppe med høy arbeidsmoral. 
Barnehagen har et lavt sykefravær og fravær er i hovedsak relatert til langtidssykemelding og 
permisjoner. 

Gode erfaringer med deling av barnegruppen i deler av dagen. Gode erfaringer med økt 
pedagog/fagbemanning. Barnehagen er med på et nasjonalt prosjekt kalt 
Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet. 

Innhavet oppvekstsenter  

Barnehagen:  Det er utfordrende å henge med på digitalisering og i arbeidet med å være 
helsefremmende. Barnehagen er med på et nasjonalt prosjekt kalt Læringsmiljøprosjektet i regi 
av Utdanningsdirektoratet. 

SFO:    

Det har vært en økning av behov for plasser. 

Skole:   
Innhavet skole er en 1-10 skole med norsk og samisk som opplæringsspråk og driver 
grunnskoleopplæring etter Læreplanverket Kunnskapsløftet Samisk. 

Skolen jobber med fagfornyelse og er med på et nasjonalt prosjekt kalt Læringsmiljøprosjektet i 
regi av Utdanningsdirektoratet. 

Drag skole og SFO 
Drag skole er en 1-10 skole med norsk og samisk som opplæringsspråk og driver 
grunnskoleopplæring etter Læreplanverket Kunnskapsløftet Samisk. 

Målene for de ulike fagene er definert i Læreplanverket Kunnskapsløftet Samisk og skolens 
lokale læreplaner. 

Skolen jobber med fagfornyelsen og er med på et nasjonalt prosjekt kalt Læringsmiljøprosjektet 
i regi av Utdanningsdirektoratet. 

Oppeid skole, SFO og Voksenopplæring 
 
Oppeid skole er en 1-10 skole. Skolen er en flerkulturell skole, med elever fra mange ulike 
nasjoner og kulturer. Norsk og samisk er opplæringsspråk og det drives grunnskoleopplæring 
etter Læreplanverket Kunnskapsløftet Samisk. 
Skolen arbeider kontinuerlig med forebyggende arbeid mot krenkende adferd (ord og 
handlinger), i hht § 9a i Opplæringsloven. 
Mye av fokuset har vært mot det som skjer mellom elevene digitalt, på sosiale medier og 
gjennom aktivitet i den digitale spillverdenen. Samarbeidspartnere har vært helsestasjonen, 
psykisk helse med psykolog og psykiatriske sykepleiere, ppt og politiet. 
Skolen har den klare erfaring at 80-90 % av krenkende adferd mellom elevene har sitt utspring i 
ting som skjer på fritiden, og som fører til konflikter som elevene tar med seg inn i skolen. 



 Årsmelding fra rammeområdene 2020 
 

 

 
 

 

 

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune 
 
 

 28 

Skolen blir likevel ansvarlig for å løse konfliktene, noe som i mange tilfeller kan være 
utfordrende. Foreldrene og godt samarbeid skole – heim blir i slike tilfeller avgjørende. For å 
videreutvikle strategier og få ny kompetanse i dette arbeidet, deltar skolen i et nasjonalt prosjekt 
kalt Læringsmiljøprosjektet, som er i regi av Utdanningsdirektoratet. 

Høsten 2020 ble ny læreplan, fagfornyelsen innført, og skolen jobber med implementering av ny 
kompetanse med hensyn til fagplaner, nye begreper og nye vinklinger på lærestoffet, samt 
styrking av digitalisering i skolen. 

Hamarøy Voksenopplæring med pt 20 elever, ligger under samme enhet og ledelse som 
Oppeid skole. Der undervises det på 4 ulike nivåer, fra norskopplæring på begynnernivå, til 
gjennomført 2-årig grunnskoleløp. Voksenopplæringen har også ansvar for organisering av 
norsk- og samfunnsfagprøvene, samt statsborgerskapsprøven i Hamarøy. 
 
Hamarøy kulturskole  
Kulturskolen utøver ekstrarolleatferd, utfører oppgaver som ikke i utgangspunktet har vært på 
vårt bord – og en del gjøres på «dugnad» (uten konkrete ressurser tilknyttet. For eksempel har 
vi tatt totalansvar for UKM). I tillegg har vi solgt 20% stilling til Hamarøy montessoriskole, og 
10% stilling til Oppeid skole. Kulturskolen er med i et veiledningsprosjekt gjennom Norsk 
kulturskoleråd. 
 
Hamarøy bibliotek 
Hamarøy bibliotek hadde i 2020 to årsverk fordelt på hovedbibliotek på Oppeid og bibliotekfilial 
på Drag, med til sammen 58 timer ordinær åpningstid per uke. Korona-pandemien førte til at 

bibliotekene var stengt eller hadde redusert åpningstid i 
23 uker. Totalt er det gjort 12014 utlån og fornyelser av 
fysiske medier, ned 10% fra 2019, og 794 utlån av 
ebøker og e-lydbøker, opp 200% fra 2019. Biblioteket 
startet i 2020 et prosjekt med oversettelser av 
barnebøker til lulesamisk i samarbeid med samisk 
rådgiver i kommunen og Árran, som resulterer i 7 nye 
barnebøker på lulesamisk i 2021. 
 
 
 

Oppeid Bibliotek 
 
 
Barnevern 
Barnevernet driftes av Bodø kommune. 
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1.5  Helse og velferd 
 
Helse- og velferdsavdelingen har i hovedsak ansvaret for alle helsefaglige tjenester som gis 
etter lov, forskrifter og rundskriv.  
 
God helse er en av de viktigste forutsetninger for livsutfoldelse. Derfor er helse- og 
velferdstjenestene knyttet sammen. Meningsfull utfoldelse av selve livet vil stå sentralt i 
tjenestene. Noen treffer helsetjenesten bare noen få ganger i løpet av et liv, noen oppholder 
seg i den over døgn, måneder og år, og enkelte trenger assistanse gjennom et helt liv. Å sørge 
for at livet kan leves innenfor slike rammer til tross for sykdom og funksjonsnedsettelse, er 
derfor en av omsorgstjenestenes viktigste oppgaver. De som arbeider her må kjenne de fleste 
av livets sider, og vil møte de fleste grunnleggende menneskelige behov. De må være i stand til 
å lage rammer som ivaretar disse behovene på en helhetlig måte, enten de er av fysisk, sosial, 
kulturell, psykisk eller eksistensiell art. Dette stiller store krav til kunnskap og kompetanse på 
tvers av mange fagfelt.  
Ansatte i helse og velferd vil i sitt arbeid vektlegge den enkelte brukers: 
 
➢ selvbestemmelse 
➢ ressurser 
➢ ferdigheter som bidrar til å styrke og vedlikeholde evne til egenomsorg. 

Generelt om 2020 
Gamle Hamarøy og vestsiden av Tysfjord kommune ble sammen slått til Hamarøy kommune 
1.1.2020. Helsesektoren ble omorganisert, Kommunedelplan for helse og omsorg ble vedtatt i 
Kommunestyret 18.juni 2020. 
 
Det ble rekruttert og ansatt enhetsleder for Helse og enhetsleder for Omsorg. 
Året har vært preget av vakante lederstillinger og sykefravær. Som følge av denne situasjonen 
ble det i september 2020 hentet inn lederkompetanse til kommunallederstillingen gjennom et 
eksternt firma. Ekstern kommunalleder var engasjert i 60 % stilling fra september-oktober, og 80 
% fra november-desember 2020. 

I 2020 ble verden rammet av Covid-19, en pandemi som fikk store 
konsekvenser for Norge. I Hamarøy kommune har vi fulgt alle statlige 
anbefalinger for å hindre spredning av smitte, noe som påvirket 
helsetjenesten spesielt. Planlagte helsefremmende aktiviteter ble 
begrenset eller utsatt, det ble besøksbegrensning på institusjoner og en 
rekke restriksjoner for øvrig.  
Hamarøy kommune lykkes i sitt smitteforebyggede arbeid gjennom året. 
Det ble registrert 1 smittet sommer 2020, men dette var en person som 
ikke oppholdt seg i kommunen. 
Høst 2020 fikk vi et smitte-tilfelle (importsmitte). Kommuneoverlegen 
iverksatte umiddelbart tiltak, og vi fikk ingen flere smittede som følge av 
denne hendelsen. 

Jobber hjemmefra - svarer på koronaspørsmål og tar telefon til legekontoret. 
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25.desember fikk vi en positiv covid-19 test på en 
ansatt på legekontoret. Det var starten på et stort 
utbrudd som varte til første uken i januar 2021. 
Situasjonen påvirket hele helse og velferdstjenesten 
i kommunen, men vi klarte å kontrollere utbruddet. 
 
 
 
 

På tampen av 2020 – planlegging av massevaksinering 

Rekruttering 
Rekruttering av kvalifisert personell til helse og omsorgstjenestene er utfordrende. Utfordringen 
for kommunen blir å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft innenfor denne sektoren i fremtiden. 
Statistikken  
viser at vi trenger mye kompetanse innen helsesektoren i Hamarøy kommune i fremtiden.  
Spesielt er det utfordrende å rekruttere sykepleiere. Innenfor rekruttering på sykepleiere ser vi 
en klar konkurranse med resten av landet. Mange kommuner lokker med høyere lønn som gir 
en økonomisk utfordring til små kommuner med begrensede midler. Sykepleiere som søker 
jobb i kommunen stiller ofte lønnskrav høyere enn tariff og budsjett, som gjør at vi ikke klarer å 
rekruttere på området.  
Det har vært tre personer på lærekontrakt dette året innen helsefagarbeider, og to gikk opp til 
fagprøven og besto. Vi har en formalisert avtale med Knut Hamsun videregående om å ta imot 
elever i praksis fra helsefagutdanningen. Disse tar vi imot både på institusjon og i 
hjemmetjenesten.  
Vi har en formalisert avtale med Universitetet Nord for å ta imot sykepleierstudenter både i 
grunnleggende praksis og i fordypningspraksis.   
Vi tar imot turnusleger ved legekontoret etter avtale med Nordlandssykehuset.  
I 2020 har også vi hatt avtale med Bodø kommune om ALIS-Nord legestilling (ALIS = 
Allmennlege i spesialisering). Målet med ALIS-Nord-avtalen er å stimulere til rekruttering og 
stabilisering av fastleger i Nord-Norge. 

Organisering; 
Helse og velferd har i 2020 kommunalleder helse og velferd som øverste leder. Området er 
organisert med 2 enhetsleder; enhetsleder Omsorg og enhetsleder Helse. Direkte organisert 
under Kommunalleder er i tillegg Kommuneoverlege, Folkehelsekoordinator og Tildelingskontor. 
 
Enhetsleder Omsorg er nærmeste leder til: 
 

- Ledere for institusjon (ca 35 årsverk).  
- Leder for kjøkken - kjøkkensjef (ca 4 årsverk) 
- Ledere for helsetjenester i hjemmet (ca 56,6 årsverk). Tjenesten er organisert som sone 

Nord (base Oppeid) og sone Sør (base Drag). 
- Leder for miljøtjenester (12 årsverk)  
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Enhetsleder Helse er nærmeste leder til: 
- Psykisk helse, Rus og miljøtjenester (6 årsverk)  
- Ledende helsesykepleier og helsesykepleier (2 årsverk).  
- Jordmortjenesten (1 årsverk) 
- Legetjenesten (5 fastlegehjemler, 1 turnuslege, 4,4 årsverk hjelpepersonell) 

 
Folkehelsekoordinator/leder frisklivssentralen (1, 8 årsverk) 

Tildelingskontor (1,4 årsverk). 
Tildelingskontoret er kommunens forvaltningsorgan, og har som hovedoppgave å kartlegge 
behov og tildele helse- og omsorgstjenester i samsvar med gjeldende lovverk. 
 
I 2020 har tildelingskontoret vært preget av stor saksmengde som har ført til forlenget 
saksbehandlingstid. En av årsakene til dette er etterslep som følge av kommunesammenslåing, 
samt at det tar tid å innarbeide nye rutiner i en ny kommune. Tildelingskontoret har ikke fått økte 
ressurser som følge av kommunesammenslåingen. 
I tillegg har Covid-19 og bemanningssituasjonen generelt, ført til høyere fravær i 2020. 
 
Helse og velferdstjenester krever tett samarbeid på tvers av enhetene, og det legges stor vekt 
på tverrfaglig samarbeid. 
 
Hamarøy Bygdeheim 
Hamarøy Bygdeheim er kommunens eneste sykehjem, og har som målsetting å gi sykepleie, 
behandling, trygghet og omsorg av høy faglig kvalitet i forhold til den enkelte beboers 
funksjonsnivå. Institusjonens verdigrunnlag er basert på respekt og medvirkning for den enkelte, 
samt individuell behandling, medbestemmelse, likeverd og helhetstenking. Hamarøy bygdeheim 
skal være det øverste nivået av omsorgstrappen til kommunen.  
 
Hamarøy bygdeheim har ordinære langtidsplasser, observasjonsplass og tar imot pasienter fra 
legevakt, utskrivningsklare pasienter fra sykehus, og vi har korttidsplasser og avlastningsplass. I 
2020 har vi hatt totalt 27 plasser ved sykehjemmet. Det har vært stor pågang på pasienter med 
behov for korttidsplass og behandling. To av rommene ble i tillegg omgjort til isolasjonsrom som 
skulle brukes til pasienter med positiv covid-19 test. For at dette ikke skulle påvirke antall 
sengeplasser ble to kontor tilbakeført som pasientrom. 
  
Det har vært fullt belegg gjennom hele året. Til tross for at vi har tatt i bruk alle rom som kan 
tilpasses, og i tillegg bruker ett rom som dobbeltrom, har det ikke vært mulig å gi et 
institusjonsopphold til alle som har behov. Det resulterte blant annet til at vi i 2020 måtte betale 
for 218 overliggedøgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter. Vi betaler kr. 5 036,- per døgn 
for disse pasientene. Det betyr at kostnaden i 2020 til sykehuset for overliggedøgn var kr. 1 097 
848,-.  
 
Vi har gjennom 2020 hatt vakante sykepleierstillinger til sykehjemmet. Vi må derfor bemanne 
sykehjemmet med helsefagarbeidere/hjelpepleiere og assistenter på natt. Det er et lovkrav om 
at sykepleier skal være tilgjengelig også på natt, og derfor har vi løst dette som tidligere ved å 
ha bakvaktsystem. Ny bakvakts avtale er forhandlet frem i 2020. 
  
I tillegg har vi som tidligere år hatt generell personellmangel, både faglærte og tilgang på 
ufaglærte. Det skyldes flere ting, blant annet vakanse i stillinger, stort sykefravær, både 
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egenmeldt og legemeldt sykefravær, utdanningspermisjon og fødselspermisjoner. Vi har også 
hatt stor gjennomstrømning av korttidspasienter med komplisert sykdomsbilde. Det fører til flere 
arbeidsoppgaver og stor belastning for både personalgruppen og ledelsen. Kombinasjonen av 
flere arbeidsoppgaver og stor mangel på erfarne fagfolk med mange ufaglærte på jobb, har 
resultert at ledelsen i samråd med personalet har måttet øke grunnbemanningen i flere perioder 
i løpet av året. Vurderingene er gjort for å holde forsvarlig drift på sykehjemmet og unødvendig 
slitasje på personalet. Ledelsen opplever at det likevel er stor slitasje på alle, men dersom ikke 
nødvendige tiltak hadde vært gjort hadde sannsynligheten for uforsvarlig drift blitt økt og 
sykefraværet eskalert.  
 
For å løse noen av personellutfordringene har det i korte perioder blitt leid inn sykepleiere og 
helsefagarbeidere fra bemanningsbyrå. Dette er en dyr løsning, og vi har derfor forsøkt i mest 
mulig grad å finne andre løsninger. 
  
De administrative stillingene på sykehjemmet har også vært utfordrende å få på plass. 
Personalleder stillingen har stått vakant siden juni. Fagleder har vært konstituert siden februar. 
Lederstillingene har i flere omganger vært forsøkt besatt uten at man har lyktes. Den merkantile 
funksjonen har også i perioder stått vakant. Dette har vært løst ved blant annet omplasseringer 
fra andre sektorer.  
 
Det har vært økonomiske overskridelsene i forhold til budsjett i 2020. Det er først og fremst to 
store utgiftsposter, lønn til ekstra innleie og overtid, samt gebyr for overliggedøgn ved 
Nordlandssykehuset. Restriksjoner i forhold til karatene ved luftveissymptomer har ført til økt 
sykefravær. I tillegg har sykehjemmet stått for innkjøp og lager av smittevernsutstyr for hele 
Hamarøy kommunene.  
Vaskeriet ble nedlagt 1. oktober 2019 og vaskeritjenestene kjøpes fra Tysfjord ASVO.  
 
Optimisten har i 2020 støttet sykehjemmet med innkjøp av demensdukker, 3 elektriske peiser 
og 4 nye stoler. Dette har vært kjærkommende nyinnkjøp til huset.  
 
Driften av dialysen har gått uten store utfordringer. Avdelingen fungerer faglig og organisatorisk 
bra. Gjennom året har det vært litt endring i personalgruppen. Som flere tidligere år ble 
avdelingen hold stengt noen uker på sommeren. 1 2020 var det 1 pasient som mottok 
behandlingstilbudet.   
 
Sykehjemmet har i flere år vært plaget med dårlig rørsystem i kjelleren. Gjennom 2020 ble det 
hyppig tett i systemet med påfølgende kloakklekkasje. Dette medførte oppstart med utbedring 
av rørsystemet i slutten av 2020. 
  
I oktober 2020 hadde sykehjemmet tilsyn fra fylkesmannen. Tilsynet omfattet tema som 
ernæring, aktivitet (felles og individuelt), medisinsk oppfølging, demensoppfølging, 
brukermedvirkning, dokumentasjon og smittevern. Tilsynet gikk over 3 dager. Konklusjon av 
tilsynet var at man ikke har etablert et godt nok styringssystem og dette medfører stor risiko for 
svikt i tjenesten. Endelig rapport og oppfølging av denne foreligger ennå ikke.  
 
Hamarøy Bygdeheim planla en rekke aktiviteter i 2020, men etter at Covis-19 pandemien 
forårsaket en rekke tiltak fra 12.mars 2020, har sykehjemmet vært delvis stengt for besøkende 
gjennom resten av året. Ordning med besøksvenn, samarbeid med kulturskolen og 
videregående skole har i stor grad blitt avlyst. Det har likevel lyktes å gjennomføre 2-3 konserter 
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i regi av kulturskolen. Vi fikk også gjennomført opplesning av juleevangeliet og musikkinnslag 
på julaften. Sykehjemmet har hele tiden fulgt offentlige og lokale retningslinjer for besøk til 
beboerne. 
 

Hjemmetjenesten 
Virksomheten tar et utgangspunkt i lov om kommunale helse – og omsorgstjenester som skal: 

▪ forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne 

▪ fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 
likestilling og forebygge sosiale problemer 

▪ sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre 

▪ sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud 
▪ sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre 

nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset 
den enkeltes behov 

▪ sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet 
og bidra til at ressursene utnyttes best mulig. 

Målet med det er å gi en god og verdig pleie og omsorg samt bistand til god tilrettelegging som 
skal bidra til at den enkelte kan bo i eget hjem lengst mulig til tross for nedsatt funksjon. 
Hjemmetjenesten har ansvar for helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand i hjemmet, bruker 
personlig assistent, støttekontakter, eldreboliger/omsorgsboliger samt omsorgslønn. 
Hjemmetjenesten består av to soner (Nord og Sør).  
 
Antall brukere har økt i 2020 og vi registrere at de som bor hjemme er sykere enn før. Pasienter 
utskrives fortere på sykehus noe som stiller større krav til bedre samhandling med sykehus i 
form av elektroniske meldinger og koordinasjon av tjenester. Hjemmetjenesten må ofte ta 
oppdrag fortløpende noe som gir lite forutsigbarhet i den daglige driften. Pasientene bor lengre 
hjemme og er sykere enn før, og det stiller store krav til vurderingsevnen og fagligheten til de 
ansatte. Dette stiller også krav til bedre tverrfaglig samarbeid med samarbeidspartnere som 
Tildelingskontoret, psykisk helse, Hamarøy Bygdheim samt inkludering av pårørende.  
 
Antall brukere med behov for hjelpemidler har økt, og i 2020 har hjelpemiddelkoordinator fått 
utvidede oppgaver som følge av kommunesammenslåing, uten tilføring av ekstra årsverk. Det 
har ført til at leveringstid på hjelpemidler har vært opp til 3-4 måneder på generell basis. Når 
pasienter ikke får tilstrekkelig tilbud om hjelpemidler må i enkelte tilfeller hjemmetjenesten utføre 
de oppgavene der det kunne vært unngått ved hjelp av hjelpemidler/teknisk utstyr. 
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus har vært prioritert i de tilfellene det er behov for det. 
 
Hjemmetjenesten opplever økning i antall pasienter som har behov for sårstell – noe som både 
er tidskrevende og dyrt for kommunen. Når pasient mottar hjelp til sårstell fra kommunen, 
dekker ikke HELFO bandasjemateriell eller annet utstyr til å utføre dette. Flere prøver tas også 
ute i hjemmetjenesten delegert fra legekontor. Generell oppfølging av langvarige tiltak har også 
økt. 
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I 2020 opplevde hjemmetjenesten store 
utfordringer med å rekruttere personale for de 
som gikk av med pensjon eller sluttet. I tillegg 
har hjemmetjenesten sine oppgaver blitt så 
komplekse at det har vært vanskelig å 
rekruttere vikarer. Også 2020 var preget av 
sykefravær og vakante stillinger. Uten vikarer å 
sette inn i vakante vakter ble dette en stor 
belastning for de gjenværende ansatte i 
hjemmetjenesten. Mange vikarer ble leid inn 
via byrå. Dette har utfordret de ansatte til å 
tenke nytt og jobbe tettere sammen om 
løsninger og utfordret tjenesten på hvilke 
oppgaver vi har og hvordan får vi løst dem. 
 
 

Representanter for hjemmetjenesten 
 
Hjemmetjenesten har hatt et økende behov for å disponere flere omsorgsboliger sentralt. Vi ser 
et stort behov for denne typen boliger da flere pasienter har et større omsorgsbehov dog uten at 
det krever en sykehjemsplass.  
 
I 2021 vil det være et mål for hjemmetjenesten å kunne jobbe videre med multidose, få i gang 
og mestre bruken av mobil omsorg, innføre hverdagsrehabilitering - samt komme i gang med 
opplæring innen velferdsteknologi. 

Miljøtjenesten 
Tilbyr tjenester til personer med Psykisk utviklingshemming over 18 år. I 2020 utførte vi 
tjenester til 27 personer med ulikt hjelpebehov. Tjenesten innbefatter oppfølging i dagliglivets 
gjøremål, bistand til beslutninger i dagliglivet, tilbud til å delta i kultur og fritidsaktiviteter og 
oppfølging i forhold til skole, aktivitet og arbeid. Det tilbys Individuell plan og ansvarsgrupper til 
enkeltbrukere. Brukerne bor i egen bolig, omsorgsbolig eller leid kommunal bolig. 
 
Viktige samarbeidspartnere er hjemmebaserte tjenester, lege, Hamarøy Vekst, Tysfjord ASVO, 
Hjelpemiddelkoordinator, Innsatsteamet i Salten og Psykisk Helse Hamarøy. 

Hamarøy helsestasjon/skolehelsetjeneste/HFU 
Stillinger ved helsestasjonen: 2,0 årsverk som helsesykepleiere. 
Det er 20 % legeressurs tilknyttet helsestasjonen. I 2020 ender vi opp med et underforbruk på 
ca 113 000,-. 
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Fra 01.10.19 ble tjenestene ved helsestasjon- og 
skolehelsetjenestene i Hamarøy og Tysfjord vest slått 
sammen. Vi fikk da 2 fulle stillinger som helsesykepleiere. 
 
Helsestasjonstjenesten barn 0 – 6 år: 
I løpet av 2020 hadde Hamarøy 14 nyfødte barn i 
kommunen. Disse mottar tjenester og oppfølgning i 
henhold til gjeldende lover, forskrift og veiledere. 
Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk 7-10 dager etter 
fødsel. Dette i henhold til ny veileder og forskrift for  
helsestasjonsprogrammet. 

Helsestasjon i nye lokaler 
 
Når barnet er 4 måneder tilbys alle en helsekontroll ved helsestasjonen hvor også fysioterapeut 
er til stede for å gjøre en motorisk vurdering av barnet.  
Vi har i 2020 ikke arrangert fødselsforberedende kurs – hovedsakelig på grunn av Covid-19 
som medførte anbefalinger om ikke å samle folk i grupper. 
 
Barnehager: 
Helsesykepleier skal være ute i samtlige barnehager etter egen oppsatt plan og/eller etter 
behov. På grunn av Covid-19 har antall besøk av helsesykepleier ute i barnehager i perioder 
vært nedskalert. 
Nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skole (SFO) og barnehager legger tydelige 
og sterke føringer. Kommuneoverlege og helsesykepleier har i 2020 vært på ett foreldremøte 
for å sette fokus på disse retningslinjenes innhold.   
 
Skolehelsetjeneste: 
Sentralskolen har 119 elever fra 1. til og med 10. klassetrinn. I tillegg har skolen 20 
minoritetsspråklige elever i språkopplæring (Voksenopplæring ved «Gulskola»). 
 

• Hamarøy Montessoriskole har 22 elever fra 1. til og med 7. klasse. 
• Innhavet skole har 27 elever fra 1. til og med 10.klassetrinn. 
• Drag skole har 105 elever fra 2. til og med 10. klassetrinn. 
• Storjord Montessori skole har 4 elever fra 1. til 4. klasse. 
• Knut Hamsun v.g.skole: 119 elever  fra 1. til 3. klasse. 

 
Helsesykepleierne har faste dager ute i skolene. Tiden ute i skolene følger fastsatt plan, og 
brukes først og fremt til individuelle samtaler med elvene. Timene brukes i tillegg til 
foreldresamtaler og møter med lærere. Utenom fast oppsatt tid er det skolehelsetjeneste i 
forhold til vaksineringer, individuelle samtaler, ansvarsgruppemøter og undervisning i de 
forskjellige klassene. Jasska-prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2019, men 
undervisningsplanen «Oaggi muv» / «Gjør meg trygg» har blitt implementert og videreføres ute i 
de enkelte barnehager og skoler. 
Skolehelsetjeneste i videregående skole ivaretas med 20 % stilling der helsesykepleier har 
tilstedeværelse på skolen hver mandag.  
Helsesykepleier som fortrinnsvis arbeider med migrasjonshelse har faste dager på «Gulskola», 
samt en dag med fast tilstedeværelse ved Knut Hamsun v.g.skole. 
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Helsesykepleier deltar på foreldremøter og andre informasjonsmøter på ettermiddagstid ved 
behov, samt har ansvaret for tilbud og gjennomføring av Meningokokkvaksinasjon til elever i 
den videregående skole. 
Helsestasjonen har flere ungdommer fra ungdomsskole og videregående skole som følges opp 
med faste individuelle samtaler. Noen har samtaler ukentlig, noen månedlig og noen mer 
sporadisk og etter behov.  
 
Helsestasjon for ungdom (HFU): 
Hver tirsdag fra klokken 14.00 – 17.00. Dette er et lovpålagt lavterskeltilbud for ungdom i 
aldersgruppen 13 - 20 år. Her kan de oppsøke helsestasjonen uten å avtale time på forhånd. 
(Åpen dør!) På grunn av at skoledagen slutter klokken 16.00 for elevene i den videregående 
skole, har HFU åpent til klokken 17.00. Elevene har da mulighet til å oppsøke oss ukentlig uten 
å få fravær i skoletiden. Tilbudet er populært og benyttes i stor grad.  
 
For 2020 viser statistikk at HFU ble benyttet 42 ganger (mot 98 ganger året før). I tillegg viser 
statistikk at vi hadde 40 konsultasjoner med ungdommer som kom innom helsestasjonen for å 
få hjelp utenom HFU-tidspunkt. Begge disse tallene er lavere enn året før, noe som 
sannsynligvis skyldes at skolene var stengt i en periode på grunn av Covid-19. 
"Helsestasjon for ungdom" betjenes av helsesykepleiere. For de elevene som har behov for 
legebesøk, settes det opp time på onsdager som er den ukedagen hvor helsestasjonen 
disponerer lege. 
 
Samarbeid med BUP-Indre Salten – Familiemøter/Oppfølgingsmøter: 
Fra 01.01.13 ble Hamarøy lagt inn under BUP-Indre Salten (BUP-IS).  
BUP-systemet har blitt endret og det er innført ulike pakkeforløp i Psykisk Helse. Dette har fått 
konsekvenser for samarbeid og samhandling mellom kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste: 
I 2020 har det vært psykiater Monica Skjelstad som har hatt dette ansvaret for Hamarøy. 
Koronapandemien har ført til at ansatte ved BUP ikke har reist ut til kommunen. Samtlige møter 
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har vært utført via Teams. Monica 
Skjelstad også kunnet delta på ansvarsgruppemøter og oppfølgingsmøter via Teams. 
Vi ser av statistikk for 2020 at henvisninger til BUP har gått ned (muligens både på grunn av 
koronapandemien og høyere kompetanse i kommunen vår med både kommunepsykolog og 
kognitive terapeuter). 
 
Helsestasjonstilbud for flyktninger: 
Vi har i 2020 1 bosatt mindreårig flyktning. Det kom ingen nye personer til kommunen vår i løpet 
av 2020.  
  
Helsestasjon for eldre: 
Tilbudet ble opprettet februar 2011 og fungerer som et lavterskeltilbud til eldre (over 65 år) der 
folk kan oppsøke helsestasjonen uten å avtale time på forhånd.  
Tilbudet har også i 2020 vært lite brukt, men de gangene tilbudet er brukt får vi svært gode 
tilbakemeldinger fra brukerne og deres pårørende. 
Her tas det gjerne opp spørsmål vedr. hvor folk kan henvende seg for å få søknadsskjema til 
hjelpemidler, spørsmål om kost, aktivitet, audiometriundersøkelse med mer.    
 
Reisevaksinering og annen voksenvaksinering: 
Koronapandemien førte til kraftig reduksjon i reiser og dermed reisevaksinering.  
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Det var i 2020 betydelig større oppslutning til den årlige influensavaksineringen mot 
sesonginfluensa og pneumokokkvaksinering. Denne vaksineringen administreres (årlig 
rapportering til Folkehelsa, bestilling, planlegging og gjennomføring) av ledende 
helsesykepleier. 
 
Samarbeid med tannhelsetjenesten: 
Etter egen avtale og oppsatt plan skal disse møtene avholdes x 2 per år. Hovedsakelig på 
grunn av koronapandemi ble det i 2020 ikke avhold møter med tannhelsetjenesten.  

Tjeneste for psykisk helse og rus 
Mottakere av tjenester fra psykisk helse og rus er oftest personer i arbeid eller utdanning, noen 
har droppet ut av skole, noen er unge på tur inn i uførhet. Vi ser derfor på det som viktig å 
komme i rask dialog med NAV for å starte motivasjon til arbeid eller utdanning på disse. Når det 
gjelder gruppen som har utfordringer på rusfeltet ser vi at de fleste vi har kontakt med er relativt 
unge (under 40). De har til dels alvorlig rusproblematikk, samt psykisk lidelse i form av relativt 
tunge diagnoser.  
Foruten de øvrige kommunale tjenestene har vi samarbeid med VOP, BUP, SANKS, 
krisesenter i Salten, Hamarøy vekst, Tysfjord ASVO, Regina spa, Øverås gård, Knut Hamsun 
videregående skole, kriminalomsorgen og politiet.  
Vi har også fast plass i Saltenrådet. I rådet sitter representanter for alle Saltenkommunene, flere 
brukerorganisasjoner, samt Salten distrikts-psykiatriske senter. Rådet har følgende funksjoner: 
Foreslå fremtidige tiltak, samle tilbakemeldinger om dagens tilbud fra Salten psykiatriske senter, 
være en pådriver og støtte til kommunene i sitt arbeid med psykiatriutvikling og planarbeid, 
være en pådriver til ulike forsøksprosjekter, samt å bidra til samordning mellom kommunale 
tjenester og spesialisttjenester.  
Interkommunale prosjekter innen psykisk helse.  

Prosjektet Fact (Flexible assertive community treatment, eller fleksibelt oppsøkende team) 
hadde oppstart juni 2016, og er et prosjekt for Hamarøy og Steigen. Vi har et felles team 
bestående av fagfolk fra alle tre kommunene samt spesialisthelsetjenesten. Teamet 
samarbeider om tjenestene rundt psykisk syke med alvorlige og langvarige lidelser og/ eller 
alvorlig rusmiddelavhengighet. Teamet startet opp våren 2018 og prosjektet ble avsluttet 
31.12.2020. 
Hamarøy kommune har i 2020 hatt tilbudet Rask psykisk helsehjelp (RPH). Dette er et 
lavterskel-tilbud, og skal gi rask hjelp til personer med milde og kortvarige helseutfordringer. 
Kommunepsykologen har en viktig veilederrolle. Flere fagfolk fra våre kommuner har utdanning 
som kognitive terapeuter gjennom prosjektet. Vi gav tilbud til ca 20 personer i 2020 og flere av 
disse ble raskt bedre og kunne avslutte behandlingen innen få uker. 
Rusprosjektet:  

Med bakgrunn i mangelfull oppfølging av personer med utfordringer innen rus fikk vi offentlig 
støtte i 2020 med mål om å øke kommunal kapasitet rundt denne pasientgruppen. 
Vi fikk tilskudd til 2x 100% terapeutstillinger og 60% erfaringskonsulent. 
Det arbeides med å utforme hvordan kommunen skal ivareta Personer med Rusavhengighet og 
hvordan forebygge blant barn og unge. 
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Det har vært utfordrende å få nødvendig opplæring av ansatte i prosjektet på grunn av 
koronasituasjonen. 
Denne situasjonen har også hindret felles aktiviteter for målgruppen, men prosjektet har en plan 
for arbeidet videre. 
Vi ser allerede en effekt i form av motivasjon til et rusfritt liv. 
 
Kommunepsykologer.  
Nord-Salten har fått innvilget tilskudd til del-finansiering av 1 kommunal psykologstilling. Alle 
kommunene skal ha kommunal psykolog fra 2020. Vi ansatte en kommunepsykolog høsten 
2017, og har gjennom året hatt en 50 % utleieavtale til Steigen kommune. 
Denne bidrar i prosjektene i tillegg til å veilede personal i de tre Nord- Salten kommunene. 
Psykologen har også en del Pasientbehandling alene eller i samhandling med øvrig personell. 
Det har vært til dels utilfredsstillende oppfølging til personer med Rus. Forebyggende arbeid på 
feltet har vi ikke kunnet iverksette med den bemanningen og organiseringen vi har i dag. 
Oppfølging av personer med rusproblematikk krever omfattende innsats og utover vanlig dag-
arbeidstid. I 2020 har vi hatt et statsfinansiert rusprosjekt, som videreføres inn i 2021. 

Hamarøy legekontor 
Hamarøy legekontor består av 5 fastleger, en turnuslegestilling og 4,4 årsverk hjelpepersonell. 
Vi har hatt vikarleger store deler av 2020 grunnet permisjoner på legesiden. Vi har hatt 
turnuslege på plass gjennom hele året.  
Hjelpepersonellsiden har stabilisert seg gjennom året, og vi har en bred faglig sammensetning.  
Ved kommunesammenslåing fikk Hamarøy kommune 2 legekontor; Oppeid og Drag. Det har 
vært forsøkt å bemanne begge kontorene, men det har vært store utfordringer med å få kabalen 
til å gå opp. Dette har sammenheng med legevaktordningen, samt leger som er tidlig i 
utdanningsløpet og må ha en erfaren lege tilgjengelig. I tillegg har hatt en ustabil situasjon med 
innleide vikarleger over lang tid.  
 

Legevakt 
Kommunal legevakt fra kl. 15.30 – 22.00 mandag – torsdag. Legevakt er da lokalisert på 
kontoret på Oppeid. 
Pr 31.12.2019 ble legevaktsamarbeidet med Steigen kommune avsluttet, og Hamarøy 
kommune har organisert legevakt selv fra 1.januar 2020. 

Folkehelsearbeid 
Hamarøy har samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune 2020-2021. 
Denne, samt folkehelseloven forplikter kommunen på flere områder. Folkehelsekoordinator er i 
funksjon og ivaretar dette viktige fagområdet for hele kommunen. 
En rekke planlagte aktiviteter måtte avlyses i 2020 som følge av Covid-19, og ble delvis 
erstattet av andre.  
I folkehelseloven står det: «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale 
og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot 
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.  
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Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 
negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold.»  
Gjennom 2020 kom vi godt i gang med en skriftlig oversikt over helsetilstanden til befolkningen i 
Hamarøy. Det mangler fortsatt datagrunnlag for en rekke folkehelseindikatorer i ny kommune. 
Ungdataundersøkelse var sist gjennomført i 2013 i tidligere Tysfjord kommune og i 2019 i 
tidligere Hamarøy kommune. En ny Ungdataundersøkelse var planlagt våren 2020, men ble 
avlyst grunnet koronapandemien, og gjennomføres våren 2021. En fullstendig helseoversikt for 
Hamarøy kommune er planlagt ferdig sommer 2021.    
Folkehelsearbeidet i Hamarøy ble i 2020 forankret i ny kommune, og organiseres i to 
tverrfaglige team; Strategisk folkehelseteam har en overordnet funksjon for alt folkehelsearbeid i 
kommunen, og fagteam for folkehelse arbeider med utarbeidelse, iverksettelse og oppfølging av 
tiltak. 
I 2020 ble det meste av planlagte tiltak avlyst grunnet covid-19. Planlagte aktiviteter ble endret 
og godkjent av Nordland fylkeskommune, og vi endte opp med følgende resultat for 2020:  

• Forankring av folkehelsearbeidet i ny kommune ble gjennomført 
• Samarbeid med Hamarøy ungdomsråd om innkjøp av utstyr til BUA Hamarøy og 

biblioteket.  
• Brobygging ungdom: Arrangere kurs for ungdom i Gápher. Dette er del av et større 

ungdomsprosjekt som er igangsatt i samarbeid med DSJ, kulturskolen og kommunen.  
• Torsdager på biblioteket: To arrangementer gjennomført, covid-19 umuliggjorde flere. 
• Aktivitetstilskudd: Se til at ingen barn- og unge faller utenfor grunnet foreldres økonomi. 

15 barn fikk støtte til varierte aktiviteter innenfor kulturskole, idrettslag, ridning og trening. 
• Aktivitetskampanje: Hverdagsglede – en aktivitetsjulekalender fra Hamarøy kommune.  
• Folkehelseuka 2020: Gjennomført med koronatrygge arrangementer i hele kommunen.  

 

Frisklivsentralen 
Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan 
gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. I Hamarøy er dette forankret gjennom 
Frisklivssentral. 
Alle frisklivssentraler skal gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og 
røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud. Frisklivssentralene kan i tillegg tilby kurs i 
mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), veiledning ved søvnvansker og samtaler om 
alkoholvaner.  
Frisklivssentralen hadde vakanse i stilling fysioterapeut mellom februar og august. Dette, og 
koronapandemien gjorde at en rekke frisklivstilbud ble satt på vent. Høsten 2020 kom arbeidet i 
gang for fullt igjen, med flere frisklivstilbud i grupper og reseptbehandling. Helsedirektoratet 
gjennomførte ingen kurslederkurs for ansatte i Frisklivsentraler etter mars 2020, men fikk på 
plass digitale kurs i tobakksavvenning og BraMat. Fagleder og fysioterapeut har gjennomført 
disse kursene i 2020.  
Det har vært en svært stor økning i antall henvisninger til frisklivsresept i 2020. Det har vært 
svært krevende å følge opp deltakere med de ressurser en har, og med flere, tidkrevende 
oppgaver til både fagleder og fysioterapeut. 
Frisklivssentralen har et tett og godt samarbeid med andre enheter, noe som vises i antall 
henvisninger. En helhetlig oppfølging av brukerne er allikevel en stor utfordring. 
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Hamarøy treningssenter – Hamarøyhallen 
 
Antall brukere av treningssenteret varierer mellom 150-200 med treningsavtaler. Senteret er 
åpent alle dager for medlemmer med nøkkelkort. Servicevert er til stede på kveldstid og 
veileder. Egne treningstider for eldre, miljøtjenesten, Frisklivsresept og VGS på dagtid. Faglig 
veiledning treningsprogram til alle. Spinning timer på kveldstid. I 2020 har tilbudt vært sterkt 
redusert som følge av covid-19. 
 

1.6  Samfunnsutvikling 
 
Enhet samfunnsutvikling fyller følgende oppgaver: 

- Næring, kultur og frivillighet  
- Arealplanlegging og byggesak 
- Kommunalteknikk og eiendomsforvaltning  
- Vann, avløp, renovasjon og feiing  
- Landbruksforvaltning, skog og viltforvaltning 

 
 
Kommunalleder for samfunnsutvikling har det overordnede ansvaret. 
Næring, kultur og frivillighet 
 

Næring, kultur og frivillighet 
 
Overordnet  
 
Områdene er organisatorisk i enhet for samfunnsutvikling og utføres av leder kultur og leder 
næring med henholdsvis ansvarsområdene fra næringsutvikling, kultur og idrett- og friluftsliv.   
 
Organisering og bemanning: Tre stillinger totalt. 
Prosjektleder næring  100 % 
Leder kultur    100 % 
Leder Frivilligsentral              100 % 
Bua medarbeider               16 % 
 
 
Næringsutvikling 
 
 Kommunen har en prosjektmedarbeider som arbeider med næringsutvikling. Stillingen er 
medfinansiert av Nordland fylkeskommune gjennom prosjektet «Ressurskartlegging og 
næringsutvikling 2019 – 2021». Hovedmålet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser i 
Hamarøy kommune, samt utforme ny næringsplan for kommunen. 
 
Næringsarbeidet i 2020 ble påvirket av pandemien. Kommunen brukt ressurser på å bistå 
næringslivet med ulike smitteverns- og støtteordninger, samt sikre godt samarbeid mellom 
politisk nivå, administrasjon, NAV og næringslivet.  
Det ble utlyst og tildelt ca. 1,1 mill. kr i ekstraordinært næringstilskudd til 11 ulike tiltak.  
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Følgende oppgaver og prosjekter hadde prioritet i 2020: 
 

• Regionalt næringssamarbeid gjennom "Næringsnettverk Salten" 
• Regionalt samarbeid om veiledning av oppstartsbedrifter gjennom "Start opp Salten" 
• Regionalt reiselivssamarbeid gjennom "Destinasjonssamarbeid Salten" 
• Rapport om "Destinasjonsutvikling Hamarøy" lagt fram i samarbeid med 

Hamsunsenteret m.fl. 
• Bredbåndsutbygging. Søkte og fikk tilsagn 10 mill. kr. Utbygging i 2021. 
• Veiledning og forretningsmodellering av oppstartprosjekt/gründere. 
• Innsalg og oppfølging av næringstomteprosjekt. 
• Utforming av nye retningslinjer for næringstilskudd 
• Innspill til Nasjonal Transportplan 

 
Kultur og idrett:  
  
Det overordnede ansvar for kultur å videreutvikle kultur- og idrettsfeltet.   
Dette i henhold til nasjonale føringer, regionale- og lokale målsettinger.     
 
Følgende områder inngår i ansvaret:  

-Saksbehandling og tildeling av kulturmidler, samt 
prosjektstøtte kultur. 
-Ivareta idrettsfeltet og friluftsliv, i samarbeid med 
frivillige sektor.   
-Spillemiddelordningen og anleggsutvikling  
-Kulturarbeid, kulturminnevern, tildeling av 
kulturmidler, ungdomsarbeid og kulturell 
spaserstokk. 
-Turstiutvikling og drift av turstier, «På tur i 
Hamsuns rike» og krigsminneprosjekter.  
 

Kunstutstilling på Drag 
 
-Ungdomsarbeid, møtesteder og ungdomsråd 
-Samhandling og avtaler med ulike kulturinstitusjoner og organisasjoner  
-Deltakelse i nettverk kultursamarbeid Salten, ansvar for Kulturforum og friluftsforum. 
-Augustprisen, som er kommunens kultur- og næringspris. Denne ble i 2020 tildelt Johannes 
Fauchald.   
 
Hamsundagene og Mihá 
Hamsundagene ble avviklet i noe mindre skala enn planlagt, men med høy kvalitet. Mihá 
kulturfestival, som skulle vært i mars, ble også rammet av covid 19, og kun avviklet med 
enkeltarrangementer. Denne planlegges som en årlig festival framover.     
 
Turstier og sti- og løypeplan 
Etablering av turstier merket etter nasjonal standard. Prosjektet startet i 2012.  
Det er etablert 16 turstier, samt 23 turkort for stier og 3 turfoldere på tema.   
I 2019 ble turstier til Kråkmofjellet og Tømmerneset krigsfangeleir ferdigstilt. Sti til 
Hamarøyskaftet/ Landstrykerstien, samt at kulturminnestien til «Anna i Makkvannet» er nær 
ferdigstillelse.    
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I regi av Salten friluftsråd utarbeides nå turruteplan med sti- og løypeplan, samt nytt turkart for 
Hamarøy. 
  

Ungdomsrådet 
Hamarøy har et etablert ungdomsråd med 
representanter fra alle grunnskolene og 
videregående skole. Rådet skal bli hørt i alle 
saker som angår ungdom og kan selv ta opp 
saker som har betydning for dem.    
Arbeidet i rådet er regulert av kommuneloven 
med forskrifter, samt vedtatte retningslinjer.  
 
Hamarøy frivilligsentral 
Frivillighetssentralen har en koordinerende 
funksjon for frivillig arbeid i kommunen.  
Frivilligsentralen er initiativtaker, arrangør, samt  

Ungdomsrådet desember 2020 
 
samarbeidspart for ulike aktiviteter.  
Sentralen som er finansiert ved rammetilskudd og kommunale midler har eget styre med 
kommunal representant.  Det utarbeides årlig aktivitetsplan og rapport over virksomheten. 
Kommunen har arbeidsgiveransvaret. 
   
BUA utstyrssentral  
Sentralen er velutstyrt med ulike sesongutstyr som lånes ut gratis til barn og unge.  Sentralen 
som benyttes av skolene og øvrige innbyggere har faste åpningstider. Bua Hamarøy er et 
populært og viktig tiltak og har en av de høyeste utlånsratene på landsbasis. 

Landbruksforvaltning, skog og naturforvaltning 
 
Innenfor område er det en 100 % stilling fordelt på fagområder som følger. 
- Landbruksforvaltning, skog   50 % 
- Naturforvaltning                      50 %      
 
Innenfor ansvarsområdet landbruksforvaltning, skog ligger oppgaver som organisering av 
skogkultur, avvirkning, skogsveiprosjekter, tilskuddsforvaltning, 
veiledning mm. 
Innenfor ansvarsområdet naturforvaltning ligger loppgaver som lovforvaltning knyttet til vilt, 
lakse- og innlandsfiske, motorferdsel i utmark mm.        
Kommunale tjenester som lovforvaltning innen landbrukskontoret, jordbruk driver i henhold til 
avtale med Steigen kommune. 

Areal- og kommuneplaner 
 
For å utføre arbeide med areal- og kommuneplaner har kommune ei stilling.  

- Arealplanlegger  100 %   
 
Arealplanleggers ansvar er innenfor plan- og bygningsloven.  
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Med bakgrunn i at Hamarøy kommune består av to tidligere kommuner har ikke kommunen 
planer som er helthetlige for kommunen. I det daglige arbeide er det tidligere kommuners planer 
som er gjeldene fram til nye planer er på plass. Arbeidet med planene ble igangsatt i 2020 og i 
desember ble planstrategi vedtatt og la grunnlaget for planarbeidet som fortsetter i 2021. 
 
I 2020 kommunen i en periode uten arealplanleger. Noe som påvirket framdrift på planarbeidet.  
 
Blant det arbeidet som ble utført vil vi trekke frem: 

- Detaljregulering Bognes og Drag vedtatt i kommunestyret desember 2020 
- Områderegulering Innhavet – innsigelse løst høsten 2020 - jan 2021 
- Ny reguleringsplan for Bognes vest – fokus på nærmiljø og trafikksikkerhet. Et arbeide 

som fortsetter i 2021 
- Kommuneplanens arealdel for Tysfjord er digitalisert og tilgjengeliggjort (nov. 2020) 
- Reguleringsplaner som manglet i kommunekart.com er igangsatt for digitalisering 

 
Det ble inngått samarbeid med Statens vegvesen og NFK – Riksvei og fylkeskommunal vei 

-     Samarbeid med SVV om utslippsfrie ferger fra Drag og Bognes 
- Nytt prosjekt for trafikksikkerhet og nærmiljø på Bognes 
- Samarbeid med SVV og Kystnett og NVE om ny 66 KV kraftlinje fra Ulvsvåg til Bognes 

og ny trafostasjon på Bognes 
- Samarbeid med SVV om ny E6 Ulvsvågskaret 
- Gang- og sykkelvei Oppeid – Presteid fikk finansiering i budsjett for 2021 – 

arealplanlegger bistår fylkeskommunen 

Tekniske tjenester 
 
Ansvars- og arbeidsområder 
 
Tekniske tjenester har sitt ansvarsområde innenfor kommunalteknikk, drikkevannsforsyningen, 
avløpshåndtering, slam og renovasjon.  Drift og vedlikehold av den kommunale infrastrukturen, 
som veier og kaianlegg. Enheten har også ansvarlig for forvaltning og vedlikehold av 
kommunes eiendommer. 
 
Under tekniske tjenester ligger også karttjenesten til Hamarøy kommune, matrikkelføring for 
Hamarøy samt geomatikk. Renholdsleder med sin stab er organisatorisk i teknisk enhet. 
 
Organisering og bemanning:  
Leder kommunalteknikk og eiendom   100 % 
Eiendomsforvaltning     100 % 
Vann og avløp     200 % 
Byggesaksbehandler                100 % 
Oppmåling, matrikkel og ingeniøroppgaver   100 % 
Operativ driftsleder og operatører/vaktmestere  720 % 
Renhold       1070 %  
 
 
Organisering 
Organiseringen i enheten er delvis ny i forbindelse med etablering av ny kommune. 
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Ved inngangen av året var ikke alle stillingshjemler på plass.  Leder for enheten ble ansatt 1. 
mai 2020.  Stillingen som fagleder for vann og avløp var vakant noen måneder. Dette gjaldt 
også ei driftsoperatørstilling og stillingen som eiendomsforvalter.  
 
Teknisk uteavdeling hadde 2020 ikke den stabiliteten som er ønskelig for å kunne imøtekomme 
operatør og vaktmestertjenestene. Dette skyltes i tillegg til ovennevnte en oppsigelse med 
vakanse til vi hadde en nyansatt på plass. I tillegg har denne enheten dette året hatt redusert 
kapasitet på grunn av sykemeldinger og endring av oppgaver på grunn av Covid 19. 
 

   
Litt om aktiviteten 
 
Eiendomsforvaltning: 
  
Eiendomsforvalter disponerte i 2021 til sammen 133 boliger/leiligheter for utleie. Kommunen 
eier 74 av disse, og de resterende 59 leies inn for framleie. 
  
Boligene har forskjellige målgrupper. 
 

1.   Ordinere kommunale 
utleieboliger (gjennomgangs boliger) 
som ikke er knyttet til    spesielle 
grupper – totalt 35 kommunalt eide 
boliger/leiligheter 
Av disse er 17 boliger/leiligheter 
lokalisert på Oppeid, 4 på Skutvik, 
10 på Drag, 1 i Musken og 3 på 
Storjord. 
 
2.   Omsorgsboliger definert inn som 
del av omsorgstrappen. 

Skilting av kommunale bygg 
 
Av disse er 21 lokalisert på Oppeid, 7 i Ulvsvåg, 19 på Drag, 7 på Storjord og 6 på Innhavet. 
Kommunen eier 36 av disse og Austre Hamarøy boligstiftelse og Hamarøy kommunale 
boligstiftelse eier henholdsvis 7 og 6. 
 
3.   Boliger for vanskeligstilte på det ordinære boligmarkedet – totalt 46 boliger/leiligheter. 
Av disse er 41 lokalisert på Oppeid og 5 på Innhavet. Boligene inngår i tjenesteproduksjonen i 
flyktning-, rus og psykiatri- og miljøtjenesten. Samtlige boliger i denne målgruppen leies inn for 
framleie; 27 boliger/leiligheter fra Hamarøy kommunale boligstiftelse, 4 leiligheter fra 
Blankbygda eiendom AS, 4 leiligheter fra Innhavet Transport eiendom AS, 1 leilighet fra Singh 
Invest AS og 17 leiligheter fra Nordsalten Boliger AS. 
 
 
I 2020 har kommunen solgt en privatbolig. Det er politisk vedtatt at samfunnshuset i Musken, 
tidligere Musken skole skal selges i 2021. 
 
Samfunnsutvikling med eiendomsforvalter har i 2020 hatt fokus på kostandssyring, kontrakter 
og leieinntekter, samt kontroll og vedlikehold. Dette vil også i 2021 være fokusområder. 
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Vann og avløp: 
Også i 2020 ble det brukt mye ressurser på vedlikehold og akutte reparasjoner på kommunens 
11 vannverk. Spesielt gjelder dette Buvåg vannverk, som har vært et ustabilt anlegg i flere år. 
Ved utgangen av 2019 ble det utarbeidet en investeringsplan som er gjennomføres i 2020 og gi 
flere forbedringer. Ny hovedplan for vann og avløp er vedtatt i 2020.  
VA driftes av personell ved teknisk uteavdeling. Arbeidstakere i teknisk er med i VA-vaktgruppe. 
 
Teknisk uteavdeling:  
Teknisk uteavdeling drifter kommunens skoler, barnehager, sykehjem, boliger og veier. 
Vintervedlikeholdet på veiene utføres av entreprenører, etter kontrakter, mens teknisk har tilsyn.  
Sommervedlikehold på alle kommunale veier i form av grusing, grøfting, høvling og utskifting av 
stikkrenner har vært utført med eget mannskap og utstyr samt med innleid entreprenør. 
Det utføres regelmessig rydding av skog langs veiene.  
Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av veilys i kommunen, her med noe egeninnsats 
av driftsoperatørene, men mest med innleid tjeneste av Nord-Salten Kraft AS.  
Det er utført vedlikehold på kommunens boligmasser etter behov og ressurser.  Også her har 
det vært noe innleid hjelp. 
 
To av driftsoperatørene er tilknyttet vaktmestertjenester på henholdsvis Sentralskolen (nå 
Oppeid skole) og barnehager og en ved Hamarøy bygdeheim/sykehjemmet med 
omkringliggende boliger.  
Kommunens operatører har utført service og filterskift av alle kommunale ventilasjonsanlegg i 
kommunale bygg. 
Det har vært leid vaktmestertjenester ved Innhavet oppvekstsenter og til drift av Innhavet 
basseng.  
 

 
1 Utbedring av kaidekke - Finnøy 

 

 
 
Hamarøy havn 
  
Havnearbeidet i 2020 har vært preget av at både kommunen og havnevirksomheten har vært i 
en overgangsperiode. Etableringen av nye Hamarøy kommune, samt ny havne- og farvannslov 
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har ført til et betydelig arbeid for å bygge en ny forvaltningsmessig grunnmur for å tilby gode og 
attraktive havnetjenester. I tillegg ble det brukt betydelig med tid og ressurser på prosjekt 
«Containerhavn Drag» som ble vedtatt utbygd og fullfinansiert i desember 2020.  
 
Prosjektmedarbeider næringsutvikling fungerte som havnesjef i overgangsperioden i 2020. Fra 
01.01.2021 er det enhetsleder for eiendom og kommunalteknikk som er havnesjef.  
  
Følgende er blant annet gjennomført i 2020: 
 

• Utformet og vedtatt nye vedtekter, retningslinjer og regulativ for havne- og 
farvannsvirksomheten 

• Innført digital overvåking av vårt farvannsområde i samarbeid med Lødingen havn 
• Fått på plass tjenester og rutiner for utforming av selvkostbudsjett- og regnskap for 

havneområdet. Det samme for fakturering. 
• Prosjektering og finansiering av prosjekt «Containerhavn Drag» 
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2.0 Vedlegg 
 

2.1  Vedtak i Hamarøy kommunestyre 2020 
 
Rapport om saker behandlet i Hamarøy kommunestyre 2020: 
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2.2  Interkommunalt samarbeid 
 
 

Organisasjon – bedrift Hvilke typer tjenester Organisasjons- 
form Samarbeid med andre? 

IRIS Salten forvaltning Renovasjon IKS  Saltenkommunene  

Helse og miljøtilsyn Salten Miljørettet helsevern med 
mer IKS  Saltenkommunene 

Salten brann Brann og redning, 
forebyggende brannvern IKS Saltenkommunene 

RKK Salten 

Samarbeid om 
kompetanseutvikling etc 
 
 

§ 27 Saltenkommunene 

PPT Ofoten PP-tjenester IKS   
Salten regionråd med div 
underliggende samarbeid: 

- friluftsrådet 
- kultursamarbeidet 

felles ansvar 

   

- Bodø kommune Overgrepsmottak Vertskommune Saltenkommunene  

Bodø kommune Innkjøpssamarbeid Vertskommune KL § 
28 Saltenkommunene  

STH Legevaktsamarbeid Vertskommune/ 
Steigen  Tysfjord og Steigen  

STH-samarbeidet Andre løpende saker  HK adm. Tysfjord og Steigen  
HT Safe Alarmtjenester AS  

Ofoten IUA utvalg  
Interkommunalt Utvalg 
mot Akutt forurensning 

Narvik Havn og 
Sivilforsvaret   Ofoten-kommunene 

Steigen kommune Jord- og Skogbruk Vertskommune STH 
Bodø Kommune Barnevern Vertskommune  
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