
 

 

    

Protokoll 

Side 1 ENDELIG PROTOKOLL_16042018 (L)(720907) 

 

Møte om: Politisk konsultasjon med Sametinget om ny kommunegrense mellom 

nye Narvik kommune og nye Hamarøy kommune 

Saksnr.: 17/252 – 44 

Til stede: Fra Sametinget: Mikkel Eskil Mikkelsen og Silje Karine Muotka, 

rådsmedlem i Sametinget 

Fra administrasjonen: Lájlá Helene Eira og Silje Hovdenak 

 

Fra KMD: statssekretær Aase Marthe Horrigmo 

Fra administrasjonen: Mari Jacobsen, Hildegunn Heinum, Ragnhild 

Spigseth og Stein Ove Pettersen 

 

Dato: 16.04.2018 

Møteleder: Aase Marthe Horrigmo 

Referent: Stein Ove Pettersen 

Kopi:  

Protokoll – politisk konsultasjon om ny kommunegrense mellom nye Narvik kommune 

og nye Hamarøy kommune 

Det har ikke vært avholdt konsultasjoner på administrativt nivå om ny kommunegrense 

mellom nye Narvik og nye Hamarøy kommune. Det har blitt utvekslet posisjonsnotat fra 

departementet og interessenotat fra Sametinget.  

 

Ny kommunegrense mellom nye Narvik og nye Hamarøy etter deling av Tysfjord kommune 

Statssekretær Horrigmo gjorde rede for prosessene som har vært etter at Stortinget 8. juni 

2017 vedtok at Tysfjord skal deles og at de to delene skal slås sammen med henholdsvis 

Narvik/Ballangen og Hamarøy.  

 

Fylkesmannen i Nordland fikk i oppdrag å utrede ny kommunegrense, og på bakgrunn av 

lokale initiativ ble fem ulike alternativ utredet – alternativ A, B, C, D og E. Fylkesmannen 

gjennomførte en bred høringsrunde. 

 

Fylkesmannen fraråder det sydligste (A) og nordligste (E) alternativet. Alle de tre gjenstående 

alternativene vil etter Fylkesmannens oppfatning kunne velges med støtte i inndelingsloven 

og målene for kommunereformen. Fylkesmannens tilrådning er i prioritert rekkefølge 

alternativene B og C.  
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Departementet har gjennomført tre lyttemøter i denne saken (Hamarøy kommune, nye Narvik 

kommune og et mindretall i Tysfjord kommunestyre). 

 

Etter departementets vurdering vil alternativ D være et godt utgangspunkt for begge de to nye 

kommunene. Departementet er opptatt av å sikre en robust kommunestruktur og sikre 

vilkårene for nye Hamarøy kommune. Alternativ D ivaretar også på en god måte hensynet til 

samiske interesser.  

 

Forslaget vil medføre at Nordkraft AS sitt kraftverk i Sørfjorden og den nye vindmølleparken 

vil bli liggende i nye Hamarøy. 

 

Departementet er godt kjent med at spørsmålet om hvor den nye kommunegrensen skal gå, 

har skapt stor debatt lokalt, og vi har i etterkant av fylkesmannens tilrådning mottatt en rekke 

henvendelser. Det er derfor viktig at saken avgjøres, slik at kommunene kan gå videre med 

det viktige og krevende arbeidet med å etablere nye Narvik kommune og nye Hamarøy 

kommune. 

 

Sametingsråd Mikkelsen viste til at Sametinget har fulgt prosessen tett siden konsultasjonen 

våren 2017 om kommune- og regionreform, der delingsspørsmålet ble drøftet. Sametingets 

utgangspunkt har vært å sikre og styrke de samiske språkrettighetene til innbyggerne i begge 

de nye kommunene. Sametinget er positiv til at alle får mulighet til å ytre seg og føler seg 

ivaretatt i delingen av Tysfjord kommune. 

 

Sametinget ser det som avgjørende at det blir en bærekraftig næringsstruktur for begge 

kommunene. Ved å velge grense alternativ D vil nye Hamarøy kommune få en bedre økonomi 

enn i dag og begge kommunene vil få et godt økonomisk utgangspunkt. Sametingets 

begrunnelse for å trekke grensen ved alternativ D dreier seg også om historiske særegne 

områder for den lulesamiske kulturen som Sametinget mener kan sikres på en god måte i et 

nytt og lulesamisk Hamarøy. Sametinget viste også til tidligere konsultasjon med 

departementet hvor man ble enige om å ha dialog om hvordan man kan sikre 

språkrettighetene ved deling av Tysfjord også i nye Narvik kommune.  

 

Konklusjon 

- Departementet og Sametinget konstaterte at de har sammenfallende syn på den nye 

kommunegrensen mellom nye Narvik og nye Hamarøy kommuner.  

- Departementet tar, sammen med Sametinget, initiativ til en dialog med kommunene og 

Árran lulesamisk senter for å se nærmere på hvordan språkrettighetene til alle samene 

i Tysfjord kan sikres ved en deling av kommunen. 

 


