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Virksomhetens art
Hamarøy næringsforening – Hábmera æládussiebrre har hovedfokus på næringslivets
rammebetingelser og bidrar til utvikling og samhandling i næringslivet i Hamarøy kommune –
Hábmera suohkan. Hamarøy næringsforening er en frittstående og uavhengig organisasjon, basert på
formelt medlemskap. Foreningen ble stiftet 4. april 2019.

Hamarøy næringsforening har følgende delmål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidra til å framsnakke, styrke og videreutvikle næringslivet.
Bidra til økt rekruttering av arbeidstakere til Hamarøy.
Arbeide for nyetableringer og investeringer i Hamarøy.
Stimulere til bredt samarbeid i næringslivet.
Stimulere til bredt samarbeid mellom næringslivet, kommunen og andre aktører som er
viktige for suksess i næringslivet, herunder utdanningsinstitusjoner og frivillige
organisasjoner.
Delta med næringspolitiske innspill, herunder offentlige høringer.
Markedsføre kommunen som arena for næringsvirksomhet, bosetting, bolyst og kultur.
Bidra til å redusere uønsket handelslekkasje fra kommunen.
Drive næringsrettet informasjons- og kompetansestyrkende virksomhet overfor
medlemmene.
Bidra til fremtidsrettet, miljøvennlig og bærekraftig næringsutvikling i Hamarøy kommune.
Bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

Styre og administrasjon
Styret har vært slik sammensatt etter stiftelsesmøtet 4. april 2019:
Styreleder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Tone Jespersen, Nord-Salten Kraft
Stig Amundsen, Nordlaks Oppdrett
Nordis Tennes, Hamsunsenteret
Anna Kuoljok, Sámi Safari Camp
Mads Valle, Nord-Salten Auto
Sten Hilling, Innhavet Transport Eiendom
Cato Lund, The Quartz Corp
Svein Tore Thomassen, Haneseth Nord-Salten
Øyvind Johansen, Øyvind Johansen Maskin
Anne-Gry Jakobsen, Tranøy fyr

Styrets varamedlemmer har hatt mulighet til å delta på alle styrets møter.
Foreningens administrasjon ble i 2019 ivaretatt av styreleder. Styret har hatt 4 styremøter i 2019.

Medlemsbedrifter
Vi hadde ved utgangen av 2019 20 medlemsbedrifter.
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Oppstartstiltak
Siden 2019 var foreningens oppstartsår er det gjennomført en del tiltak for å etablere foreningen i
det offentlige rom:
•
•
•
•
•
•

Etablert nettsiden www.hamaroy-nf.no
Vi har etablert oss på Facebook, siden vår har 139 faste følgere og vi har på det meste hatt over
2.400 lesere på 1 dag!
Utviklet egen logo.
Kjøpt inn profileringsartikler.
Søknad om oppstartstøtte ble sendt Fellesnemda i august.
Søkt og fått innvilget midler fra Bli kjent-fondet på kr 2.500 til gjennomføring av medlemsmøte.

Prosjekter vi har deltatt i
Vi har i 2019 vært partner i 2 prosjekter sammen med flere andre aktører:
Sammen for et attraktivt Hábmer / Hamarøy
Hamarøy næringsforening har i samarbeid med Hamsunsenteret og Hamarøy kommune tatt initiativ
til å gjennomføre et forarbeid, for å se om det kan være fornuftig å sette i gang med et fullskala
destinasjonsprosjekt for den nye kommunen vår, i samarbeid med Visit Bodø/Salten, og andre gode
samarbeidspartnere. Vi inviterte destinasjonsdesigner Daniel Bystrøm til å hjelpe oss med dette.
Daniel har lang erfaring fra arbeid med reiselivsutvikling, og har arbeidet mye med mindre steder, sist
på Nordvest-Island.
27. juli: Uformelt treff
25. september: Workshop
Portal for Hamarøy: «Vi é her»
Initiativtakerne Hamarøy kommune, Hamarøy næringsforening, Hamsunsenteret og Arran ønsker å
lage en nettside og et kommunikasjonskonsept for nye Hamarøy som viser frem mulighetene som
ligger i vår nye og flotte kommune. Hovedmålene for prosjektet er å bidra til (i) at den nye
kommunen blir én kommune ved å spre kunnskap i befolkningen om hva vi har i dag, (ii) økt
bevissthet regionalt og nasjonalt om hva som finnes og hvilke muligheter (næringsliv, arbeid,
bostedsattraktivitet) som finnes i nye Hamarøy og (iii) bygge en grunnmur for en destinasjonsstrategi
for reiselivet. Innholdsansvar, fokusområder og fremtidig ansvarsfordeling (næringsliv/kommunen) er
blant de forhold det må jobbes videre med å avklare. Søknad sendt Nordland Fylkeskommune i
oktober for finansiering fikk avslag, men det vil bli jobbet videre med prosjektet i 2020.

Aktivitet
4. april: Stiftelsesmøte og åpent medlemsmøte
21 var til stede da foreningen ble stiftet på Drag/Ájluokta. Etter det formelle stiftelsesmøte var det
åpent medlemsmøte. Her holdt Oscar Njis en presentasjon av utviklingen innenfor
bergverksnæringen og selskapet The Quartz Corp.

17. juni: Åpent medlemsmøte, Tranøy fyr.
17 medlemmer og interesserte deltok på møtet. Det ble holdt to bedriftspresentasjoner: Haneseth
Nord-Salten AS og Tranøy fyr AS. Nordis Tennes holdt et minikurs om å lykkes med markedsføring i
sosiale medier. Diskusjonen etterpå omhandlet innspill til handlingsplan for 2019.

26. juni: Temamøte om kommunale innkjøp
Tema for møtet var innkjøpspolitikk i nye Hamarøy kommune og hvilke overgangsordninger som vil
gjelde for løpende avtaler med (gamle) Hamarøy kommune og Tysfjord kommune. Næringsforeninga
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satte fokus på lokalt næringslivs muligheter for å konkurrere om leveranse av varer/tjenester til
Hamarøy kommune. Næringsforeninga har planer om et temamøte vedrørende innkjøpspolitikk i nye
Hamarøy kommune når denne er på plass.

28. august: Deltagelse på Valgtorg 2019
29. oktober: Leserinnlegg i avisene
«Vi kan ikke tillate en rasering av Nord-Salten» er tittelen på leserinnlegget som er signert av
styreleder Tone Jespersen. Publisert i Avisa Nordland 29. oktober og i Lokalavisa Nord-Salten 1.
november.
https://www.an.no/debatt/steigen/hamaroy/vi-kan-ikke-tillate-en-rasering-av-nord-salten/o/5-41108828?fbclid=IwAR0IHMKYnm6JwMK3X4AhKsOhVst69Y1uuq5CoanLd7Y_fURVjjyxnxMy8SU

29. oktober: Digitalt opprop mot nedleggelse av linjer ved Knut Hamsun vgs.
Oppropet ble signert av 2.044 personer og overlevert fylkesrådet som en del av budstikka som ble
fraktet fra Oppeid til Bodø med en heroisk løpsinnsats i Stafett for livet i Nord-Salten. Artikkel i AN
30. oktober om at Hamarøy næringsforening har satt i gang et opprop for å stanse nedleggelse av
studietilbud.

6. november: Fakkeltog for Knut Hamsun videregående skole

Med styreleder Tone Jespersen i spissen tok vi initiativ til fakkeltog for å bevare tilbudet ved Knut
Hamsun vgs. uendret. Det ble en formidabel oppslutning og hele 500-600 personer slo ring rundt
skolen. Bildet av fakkelhjertet foran skolen ble gjengitt i en rekke regionale og nasjonale media og vi
kan være stolte av det engasjementet vi var med på å få løs. Vi fikk en rekke medieoppslag om
Hamarøy næringsforening og engasjementet rundt bevaring av det videregående skoletilbudet både i
AN og Lokalavisa. I anledning fakkeltoget ble det intervju med styreleder på NRK Nordland radio og
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TV-innslag på NRK fra fakkeltoget. NRK Sapmi dekket også arrangementet på radio og digitale
nyhetsflater.

16. november: Stand på Blankbygda shoppingsenter
Næringsforeninga deltok på Blankbygda shoppingsenter for å vise seg frem for næringsdrivende i
kommunen og etablere kontakt med potensielle medlemmer. Vår Kahoot om det lokale næringslivet
var veldig populær og sørget for en jevn tilstrømming av folk til standen.

26. november: Medlemsmøte hos Nordlaks Smolt på Innhavet.
20 representanter fra 10 av våre 20 medlemsbedrifter deltok på medlemsmøtet på Innhavet, i tillegg
til at Lokalavisa var tilstede og laget en reportasje fra møtet. Vi fikk en innføring i bedriften Nordlaks
og virksomheten i Hamarøy kommune, og en omvisning på det nye og store smoltanlegget på
Innhavet.
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1. desember: Deltagelse på møter med fylkestingspolitikere ang. tilbudet ved Knut
Hamsun vgs.
Representanter fra Hamarøy næringsforening deltok sammen med politikere fra Hamarøy kommune
på møter med flere politiske partier i forkant av fylkestingets behandling av kuttforslaget.

9. desember Utlysning daglig leder
Når tilsagn om oppstartstøtte var mottatt kunne vi lyse ut stillingen som daglig leder. Vi fikk
medieoppslag i Lokalavisa Nord-Salten om at næringsforeninga har utlyst stillingen med overskriften
«Næringslivet i nye Hamarøy får talerør».

Økonomi
Oppstartstøtte fra Hamarøy kommune på kr 500.000 ble innvilget i 2019 og kommer til utbetaling i
2020, da blir den inntektsført.
For 2019 inntektsførte vi medlemskontingent på til sammen kr 164 500, midler fra Bli kjent-fondet på
kr 2 500 og fikk overført midler fra tidligere næringsforening i Hamarøy på kr 21 240. Samlede
inntekter ble kr 188 332. Samlede driftskostnader ble kr 27 758 i 2019. Regnskapet for 2019 er gjort
opp med et overskudd på kr 160 574. Hamarøy næringsforening er ikke avgifts- eller skattepliktig, og
har dermed ikke avgiftsfritak for merverdiavgift. Foreningen har ikke gjeld.
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Styret vil anbefale overfor årsmøtet at overskuddet overføres til fri egenkapital, som dermed vil blir
kr 160 574 pr 31.12.2019.

Veien videre
Hamarøy næringsforening skal være en tydelig stemme for næringslivet, og næringslivets samlende
aktør. Vi jobber med fellessaker, næringspolitikk og gode rammebetingelser for våre
medlemsbedrifter, som gir våre medlemmer vekst, konkurransekraft og verdiskaping i hele den nye
kommunen. Rådgivning overfor nyetablerere og eksisterende bedrifter vil være en del av vår
naturlige virksomhet.
Hamarøy næringsforening skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i Hamarøy
kommune. Vi er opptatt av å være en aktør som påvirker rammevilkårene for næringslivet. Dette vil
vi gjøre i samarbeid med kommunen, men også regionale og nasjonale myndigheter. Vi vil
samarbeide med andre kompetansemiljøer og næringsforeninger, og etablere nyttige
samarbeidsflater inn mot FoU-miljøet i regionen.
Å bidra til rekruttering er helt sentralt for Hamarøy næringsforening. Rekruttering handler om at
næringslivet og lokalsamfunnet for øvrig må kunne tilby tilflyttere - som ofte kommer i tospann - alt
fra jobb til begge, et nettverk, bosted, kjennskap til frivillige tilbud og ikke minst synliggjøre gode
offentlige tjenester. Dette klarer vi gjennom godt samarbeid bedriftene imellom og mellom
næringslivet og kommunen.
Vi vil være engasjert i næringsrettet samfunnsutvikling på alle plan, og skal være en pådriver for vekst
og utvikling i lokalsamfunnet.
Hamarøy næringsforening har fra 10. mars 2020 en daglig leder i 50 % stilling. Med en daglig leder
som drivkraft og som arbeider dedikert med næringsutvikling er vi rustet til å nå de målsettinger
Hamarøy næringsforening har satt seg.
Styret takker medlemmene for godt samarbeid.

31. desember 2019/ 20. april 2020

Tone Jespersen
Styreleder

Stig Amundsen
Styremedlem

Nordis Tennes
Styremedlem

Anna Kuoljok
Styremedlem

Mads Valle
Styremedlem

Sten Hilling
Styremedlem

Cato Lund
Styremedlem
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