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FØRSTE DRIFTSÅRET 2020 

Hábmera æládussiebrre - Hamarøy næringsforening 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 

påformelt medlemskap.  

 

Foreningen ble stiftet 4. april 2019. 

Foreningens administrasjon ble i 2019 ivaretatt av styreleder Tone Jespersen. 

 

ANSETTELSE AV DAGLIG LEDER OG DEN FØRSTE DRIFTSMÅNEDEN 

10. mars 2020 ble undertegnede ansatt som daglig leder i 50% stilling. Lite viste vi da om at bare to 

dager senere skulle hele landet bli hardt rammet av tiltakene som ble innført som følge av 

koronapandemien; covid-19. 

11. mars erklærte Verdens helseorganisasjon WHO sykdommen som en pandemi. Det første 

dødsfallet som følge av covid-19 i Norge ble rapportert 12. mars. 

Samme dag ble det innført omfattende tiltak for å begrense smittespredningen i Norge, og noen av 

disse ble utvidet i dagene som fulgte. Blant annet ble alle barnehager, skoler og 

utdanningsinstitusjoner stengt, alle kultur- og idrettsarrangementer ble avlyst. En rekke typer 

virksomheter der tett fysisk kontakt er uunngåelig, inkludert blant annet frisører, ble pålagt å holde 

stengt. Det ble generelt oppfordret til økt bruk av hjemmekontor der det var mulig. 

Med dette som bakteppe startet arbeidet med å bygge opp organisasjonen og kontoret på Árran, 

Julvesáme guovdás – Lulesamisk senter. 

 

ÅRSMØTE 

Årsmøtet 2019 ble avviklet som Teams-møte 28.april 2020 

På årsmøte ble følgende styret valgt: 

Styreleder:   Nordis Seel Tennes, Hamsunsenteret (1 år) 

Styremedlemmer:  Cato Lund, The Quartz Corp (2 år) 

Peter Kruger, Petas Design (2 år) 

Hans Ola Pedersen, Arctic Salmon Center, Cermaq Norway AS 

(2 år) 

Øivind Skjevling, Nordlaks Oppdrett AS (2 år) 

Sten Hilling Innhavet Transport eiendom (1 år) 

Linn Berg Berntzen, HT Safe AS (1 år) 

Sven-Roald Nystø, Gallok High North Service Ltd (1 år) 

Varamedlemmer: Svein-Tore Thomassen, Haneseth Nord Salten AS 1 år) 

    Mats Valle, Nord-Salten Auto AS (2 år) 

Anne-Gry Jakobsen, Tranøy Fyr (1 år) 
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  Valgkomite:  Bengt Westervoll, BW Art (leder) (2år) 

     Anna Kuljok, Njunjes (1 år) 

Kuldeep Singh, Oppeid Handel AS (2 år) 

Elin Eidsvik, Knut Hamsun VGS (1 år) Varamedlem 

 

Revisor:  Asbjørn Hopland (1 år) 

 

 

 

STYREMØTER 

 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2020, 3 styremøter før årsmøtet og 4 styremøter etter årsmøtet. 

 

MEDLEMSMØTER 

 

Det har vært avholdt et medlemsmøte 16.september i tillegg til et åpent møte 17.juni angående 

rekruttering av arbeidskraft. 

 

Rekruteringsmøtet ble avholdt etter et initiativ fra Hábmera Suohkan - Hamarøy kommune (HK) og 

flere medlemsbedrifter. Møtet hadde søkelys på de rekrutteringsutfordringer som vi har i Hamarøy 

og hvordan vi eventuelt kan øke tilgangen på arbeidskraft. 

 

Som et resultat av møtet ble det laget en helsides annonse over to sider i Lokalavisa Nord Salten for å 

synliggjøre hvilke jobbmuligheter som finnes i Hamarøy. Annonsen hadde først og fremst som mål å 

synligjøre dette overfor lokalbefolkningen og hjemvendte hamarøyværinger som kom hjem på 

sommerferie. Resultatet av annonsen har vist at denne ble lagt merke til og enkelte bedrifter har hatt 

rekruteringer relatert til annonsen.  

 

Som en oppfølging av rekruteringsmøtet ble det også søkt om prosjektmidler fra «Ekstraordinært 

næringstilskudd i Hamarøy som følge av covid-19 utbruddet», for å forsøke å forske på og få på plass 

et rekrutteringsprosjekt i regi av HNF. Vi har fått tilsagn om et tilskudd på kr. 84 000,- av et omsøkt 

beløp på kr. 127 000,-. Prosjektet var planlagt igangsatt i januar 2021, men er foreløpig satt på vent 

på grunn av smittesituasjonen i kommunen. Så snart smittesituasjonen muliggjør at vi kan møtes vil 

prosjektet bli forsøkt igangsatt. 

 

Medlemsmøtet 16.september hadde fokus på reiseliv og årets sommersesong i Hamarøy.  

Sommersesongen 2020  ble god for reiselivsbedriftene i Hamarøy med mange norske gjester i en kort 

men hektisk sesong. Utlendingene ble som forventet fraværende noe som medførte at selve 

sommersesongen kort, men mange lokale turister kompenserte noe for det. 

Følgende ble diskutert: 

• Turistinformasjonen (må løses) 

• Samferdsel 

• Visit Bodø 

• Infrastruktur 

• Reiselivets rolle for bolyst og trivsel 
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OPPLEV HAMARØY (skiltprosjektet) 

Etter sammenslåingen av gamle Hamarøy kommune og Tysfjords vestside med virkning fra nyttår 

2020, finnes det ikke noen helhetlig informasjon om hva som tilbys av overnatting, spisesteder, 

severdigheter, aktiviteter og servicetilbud.  

Med dette som bakgrunn tok HNF initiativ til å igangsette et prosjekt for å se på om det var interesse 

og ønske om å få noe slikt på plass. Ut fra responsen av en ringerunde og besøk på noen av de 

aktuelle bedriftene og interessentene ble det igangsatt et forprosjekt sammen med Petas Design for 

å synliggjøre hvordan dette kunne løses og med et kostnadsoverslag. I tillegg ble det søkt om 

tillatelse til å sette opp skiltene til Statens Vegvesen (SV) og Nordland Fylkeskommune (NFK), 

tillatelse ble gitt i juni av SV og i september av NFK. 

Det ble søkt HK om finansiering av prosjektet med en kostnadsramme på kr. 258 000,- i mai 2020. På 

grunn av koronasituasjonen fikk HK i juli tildelt i overkant av 1 mill. kroner til næringsprosjekter fra 

sentrale myndigheter. Vi ble av kommunen oppfordret til å søke midler til prosjektet fra denne 

potten. På vår søknad om kr. 120 000,- fikk vi i tilsagnsbrev 6.11.2020 innvilget et tilskudd på kr. 

113 000,- til prosjektet.  

Vi rakk å gjøre noen forberedelser i november og desember i forbindelse med prosjektet, men fra 

nyttår 2021 vil fokus være å få gjennomført prosjektet så snart som mulig. 

ANDRE SAKER / PROSJEKTER 

 

• Samarbeidsmøter med næringsavdelingen i HK (hver 14 dag, nå månedlig) 

• Næringsrådsmøter mellom HK, NAV og HNF i forbindelse med koronasituasjonen (fra mars til 

juli) 

• Møter med næringsavdelingen i Sametinget  

o Støtteordninger  

o STN områder, hele kommunen er ikke omfattet av sametingets tilskuddsordning. 

HNF jobber for at ordningen skal gjelde hele kommunen. 

o Åpent møte 24.august angående tilskuddsordningene (17 deltakere) 

 

• Lev i Hamarøy. Vil være en naturlig del av rekrutteringsprosjektet 

o Kommunen har søkt i 2019 om et prosjekt med en ramme på kr. 1 553 000 over 2 år 

fra NFK. Hvor prosjektet ligger i dag er usikkert 

o HK har tatt opp med oss om det kan vøre aktuelt for oss å være prosjektleder. 

o 13. desember hadde HNF ordnet med et møte med Lev i Steigen for å få informasjon 

om hva de driver med og erfaringen som dem har og har hatt med demmes aktivitet. 

På møtet deltok representanter for daglig leder og styreleder HNF, Peter fra Petas 

Design og næringskonsulenten i HK 

o Avtalt et oppfølgingsmøte i januar 21 i regi av HK 

 

• Destinasjonsutvikling Nye Hamarøy, prosjektet «Sammen om et attraktivt 

Hábmer/Hamarøy» har vært initiert og drevet av Hamsunsenteret og ekstern konsulent. 

o 13. mai ble forprosjektet «Sammen om et attraktivt Hábmera / Hamarøy» presentert 

i et Teams-møte overfor interessenter. 

o Hva skjer videre? Hvem tar ansvar for videre framdrift? Er fortsatt ikke avklart. 
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• Samarbeide med næringsforum og næringsforeninger lokalt og regionalt. HNF ønsker 

gjerne å samarbeide med andre næringsforum og næringsforeninger for å bygge nettverk og 

å utvikle et samarbeid i Nordland. 

o HNF tok i høst kontakt med Steigen Næringsforum og Narvikregionen 

Næringsforening for å se på mulige samarbeidsområder. Begge er interessert, og vi 

har avtalt å holde kontakt og å få til et felles møte når pandemien gjør dette mulig. 

o NHO Nordland ble kontaktet om hvordan de så på et samarbeid med 

næringsforeningene i Nordland. Dette var de positive til og flere av 

næringsforeningene var allerede medlem i NHO. 

o NHO har i november og desember avholdt to Teams-møter hvor de forskjellige 

foreningenes utfordringer og erfaringer har vært drøftet. NHO Nordland har 

informert om hva de jobber med for å begrense ringvirkningene av de tiltak som har 

blitt satt i verk for  

o HNF har som forening meldt seg inn i NHO fra nyttår. 

 

• Digital plattform for kommunikasjon med medlemmene. Det er av styret ønskelig å bedre 

kommunikasjonen med medlemmene i forhold til hva vi jobber med og hva som rører seg i 

foreningen. 

o Det skal jobbes med saken og utvikling av ny plattform og nyhetsbrev til 

medlemmene må og vil bli prioritert av daglig leder. 

 

• Kollektivtransport (Oppeidbussen, ferga Skutvik – Skrova – Svolvær og hurtigbåt tilbud 

Skutvik og Tysfjordbassenget) 

o Foreningen har gitt flere uttalelser i forbindelse med endringer av rutetilbudene og 

da spesielt i forhold til Oppeidbussen. Fortsatt mål om at denne må inn igjen i 

samme rutefrekvens som tidligere og at kommunikasjonen med korresponderende 

kollektivtilbud ivaretas. 

o Gitt høringssvar i forbindelse med nytt anbud ferge Skutvik – Skrova – Svolvær. Må 

økes. 

o Hurtigbåt må få økt stabilitet og å bedre anløpskvaliteten med en bedre hurtigbåt kai 

enn dagens bruk av fergeleiet, bedre både for gods og passasjerer. 

 

• Videregående skolestruktur i Nordland 2021 - 2025. HNF har engasjert seg sterkt i forhold til 

å opprettholde tilbudene til Knut Hamsun VGS og en videreføring av Steigenmodellen. Dette 

er gjort i samarbeid med HK, Knut Hamsun VGS og Steigen Næringsforum. I den forbindelse 

var det hyggelig å få julekort fra Knut Hamsun VGS avd. Steigen for vårt engasjement for å 

opprettholde dagens tilbud ved Knut Hamsun VGS på Oppeid og i Steigen. 

o Opprettholdelse av studietilbud ved Knut Hamsun VGS både på Oppeid og i Steigen 

er viktig for næringslivet og hele samfunnet i Nord Salten. 

o Steigenmodellen bør styrkes og videreutvikles, privat og offentlig næringslivet 

trenger fagarbeidere med lokal tilhørighet for å opprettholde bosetning og 

rekrutering. 

o Målet må være en proaktiv holdning når det gjelder å utvide utdanningstilbudet i   

o Nord - Salten overfor Nordland Fylkeskommune som skoleeier. Her må alle gode 

krefter samarbeide mot et felles mål. 
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• Elbilladere i den delen av kommunen som ikke ligger langs E6. Utfordrende med tilreisende 

som ikke har tilgang på offentlige lademuligheter om dem ønsker å være flere dager i 

Hamarøy utenom langs E6. 

o Sammen med HK vil vi se på hvilke muligheter som er realistiske å få gjennomført. 

o Nord Salten Kraftlag opplyser at med dagens strømkapasitet er det mulig å etablere 

hurtigladere kun på Oppeid (i nærheten av trafostasjon ved Hamsunsenteret) 

o Enova vil være en viktig samarbeidspartner for etablering av hurtiglader på Oppeid. 

 

• Nytt fergeleie på Drag og Bogenes. I forbindelse med elektrifisering av fergedriften skal det 

bygges nye fergeleier for ladding av de nye elektriske fergene på Drag, Kjøpsvik, Skarberget, 

Bogenes og Lødingen. 

o I forbindelse med høringsrundene som Statens Vegvesen gjennomførte deltok vi på 

presentasjonen på Drag. Her fikk vi orientering om de løsninger som var valgt og 

hvordan prosjektene skulle gjennomføres. 

o Vi hadde ingen innvendinger i forhold til planene som de fremla. 

 

• Containerhavn Drag har vært planlagt over flere år og var en viktig del i forhold til den 

beslutning som TQC tok i forbindelse med utvidelsen og bygging av den nye fabrikken på 

Drag. TQC og Hamarøy kommune har jobbet for å få realisert prosjektet og som var forventet 

realisert allerede i 2020. 

HNF tok etter ønske fra HK v/ordføreren kontakt med statssekretær Raymond Robertsen i 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet for få på plass et møte i Hamarøy. Raymond 

Robertsen kom på besøk til Hamarøy 1. -2. juli og det ble avviklet flere møter mens han var 

her i kommunen. 

o HNF deltok på møte med statssekretæren på Drag 2.juli hvor HK og TQC deltok. TQC 

presentert sin satsning på Drag og orienterte om sine behov for containerhavn og 

deres videre planer. Møtet ble avsluttet med befaring av området før følget dro 

videre til Oppeid. 

 

• Skutvik utvikling sine planer og næringsinteresser innen oppdrettsnæringen som ønsker å 

etablere seg på Skutvik. 

o 24.september deltok HNF på et møte mellom Skutvik utvikling og HK. Skutvik 

Utvikling presterte sine planer på Skutvik og gikk gjennom hva de har gjort og hva 

som er planene deres fremover. Interessant presentasjon av en proaktiv gruppe som 

ønsker å skape nye aktiviteter på Skutvik. 

o HNF ble i september kontaktet av et nasjonalt firma relatert til oppdrettsnæringen 

som nå ønsker å etablere seg på Skutvik. Selskapet tok kontakt med oss for å få hjelp 

til å guide dem i deres søken etter produksjonslokale i Hamarøy. De har fortsatt ikke 

tatt en endelig beslutning om etablering, men slik det ser ut nå vil det bli en 

forhåpentlig positiv avklaring med det første 

 

• Periodestenging av ferjesamband i Tysfjord 2021/2022. I forbindelse med bygging av nye 

fergeleier på sambandene Drag – Kjøpsvik og Bogenes – Skarberget vil byggeprosjektet være 

inngripende, og det skal blant annet utføres sprengnings- og mudringsarbeider ved leiene. 

Dette vil medføre periodevis stenging av sambandene. HNF ble bedt om å bidra i forbindelse 

med å innhente informasjon fra pendlere og andre brukere, spesielt for sambandet Drag – 

Kjøpsvik. Dette for å finne ut av hvilke kompenserende tiltak som må iverksettes ved for å 

gjøre begrense ulempen. 
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o HNF innhentet opplysninger fra bedriftene som bruker sambandet i forbindelse med 

deres arbeid på begge sidene av fjorden. I tillegg ble det gjennom media og Facebook 

henstilt til pendlere og andre berørte å ta kontakt med oss for å koordinere innspill 

overfor Statens Vegvesen. 

o Responsen var bra, og 16.desember sendte vi vårt høringssvar. 

 

 

• Brannordning i Hamarøy kommune. HNF har sammen med TQC sett på de planer som Salten 

Brann og HK har spilt inn overfor politikerne. Gjennom et leserinnlegg i an.no har HNF spilt 

inn de synspunktene som var relevant å sette søkelys på.  

 

FOKUS FOR 2020 OG FREMOVER 

✓ Gjennomgang av strategi for 2021 

✓ Langsiktige mål for HNF 

✓ Øke medlemsmassen 

✓ Kommunikasjonsstrategi mellom HNF, medlemmene og omverden. 

✓ «Fiskeforedling – Samiske næringer – Samisk reiseliv» HNF er invitert til å delta i dette 

prosjektet i regi av Kunnskapsparken Bodø/Helgeland og Samisk Næringshage.  

✓ YO messe 2021, samarbeid med Opplæringskontoret i Ofoten, Knut Hamsun VGS m/flere 

✓ Leverandørutvikling til de blå næringene. 

✓ Lokal verdiskapning. Forsøke å tilrettelegge for lokale ringvirkninger av offentlige 

infrastruktur investeringer på vei og fergeleier. 

✓ Kommunal Planstrategi. Det foreligger ikke vedtatte planer som gjelder for den nye 

kommunen og nye plandokumenter skal utarbeides og besluttes. Vedtatt i kommunestyret 

16.12.2020. Her bør HNF ha en rolle? 

 

AVSLUTNINGSVIS 

 

Det neste året vil forhåpentligvis gi oss mulighet til å ha flere fysiske møter slik at vi kan utvikle 

nærere relasjoner mellom medlemsbedriftene. I tillegg til at det er mange viktige overordnede 

strategier som forhåpentligvis vil bli besluttet og at utviklingen av kommunen kan komme ordentlig i 

gang. 

 

Ser fram til evaluering av driften så langt og hvordan vi sammen ønsker veien videre skal bli. 

 

 

Januar 2021 

 

Ivan Olsen  

Bæjválasj jådediddje 

Daglig leder 

Hábmera Æládussiebrre – Hamarøy Næringsforening 


