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• Hamarøy og Tysfjord kommuner legges ned

• Tysfjord deles mellom Narvik og Hamarøy

• Hamarøy og Tysfjords vestside danner ny 
kommune sammen 1.1.2020 - Hábmera
suohkan/Hamarøy kommune

• Fra ca 1800 innbyggere til 2800

• En stor lulesamisk befolkning – lulesamisk 
språk- og forvaltningsområde

Ny kommune -
utgangspunkt
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Kart og nabolag

Nord i Nordland 

Nærmeste byer:

I nord: Narvik, 

Sortland, Harstad

I sør: Fauske og Bodø

Vest: Svolvær

Østover: Gällivare
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Tørre fakta

• Administrasjonssenter Oppeid

• Fra ca. 1800 til ca. 2800 innbyggere

• Ansatte: Årsverk øker fra ca. 210 til ca. 310

• Lulesamisk språkområde

• Spredt bosetning, store geografiske avstander

• Landareal 2013 km2 (til sammenligning: Vestfold fylke 2225km2 
iflg. Store Norske Leksikon)

• 7 tettsteder
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Forberedelser til valget

• Ny valgansvarlig  = politisk sekretær, også sekretær for 
fellesnemnda

• Saker til fellesnemnda høsten 2018

• Første planleggingsmøte i valgteamet 3. januar

• Erfarne valgarbeidere med i teamet

• Møte med aktuelle valgmedarbeidere i Tysfjord – hva 
finnes av valgutstyr, lokaler, personale som kan benyttes 
under valget?

• Utfordrende å sette av tid til valgarbeid pga. mye jobb med 
kommunesammenslåing 
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Valgforberedelser forts.

• Valgkurs på Gardermoen

• Praktisk gjennomgang – veldig 
nyttig, vel anvendte dager

• Økt fokus på oppgavene som venter

• Rollefordeling
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Valgforberedelser forts.

Nye kretser:

• 3 nye og ukjente valgkretser for «gamle» 
valgfolk – 28 til 601 stemmeberettigede

• Elektronisk manntall 

• Scanning av stemmesedler

• Sentral samlet opptelling

• Kartlegging og inspeksjon av lokaler i hele 
nykommunen

• Universell utforming

• Bestilling av valgutstyr

• Stemmestyrer – rekruttering
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Gjennomgang av valglokaler – noen gamle 
og velkjente, noen nye. 

Hvor er valgutstyret lagret?

Hvordan er nett-tilgangen?

Universell utforming

Hvem kan hjelpe oss å få ting på stell?
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Valgkrets til besvær?

• Musken – veiløs bygd, kun 
båtforbindelse  

• 28 stemmeberettigede 

• Fellesnemnda bestemmer at kretsen 
skal opprettholdes

• Kortere åpningstid på valgdagen pga. 
frakt av urner

• Hvordan ivareta hemmelig valg ved 
opptelling?

• Valgdirektoratet: Ingen klare svar 

• Vår løsning: Urne fraktes uåpnet til 
rådhuset, åpnes og telles av valgteam –
stemmestyrets møtebok føres sentralt
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Før sommerferien

• Møte og opplæring/repetisjon av valgrutiner med 
valgmedarbeidere fra administrasjonen i Tysfjord

• Opplæring av valgmedarbeidere fra administrasjonen i «gamle» 
Hamarøy

• Jevnlig møter i valgteamet: Hvor er vi i løypa – alt under 
kontroll?

• Alt ok for tidligstemming? Nok personale på jobb når 
forhåndsstemmemottaket åpner i servicekontoret?
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Informasjon om valget

• Annonsekampanje Frantz – lokalavis og 
regionavis

• Samarbeid med prosjektmedarbeider 
kommunikasjon «Nye Hamarøy» – valginfo på 
nettside nyehamaroy.no

• Infoskjermer plassert på alle tettstedene nye 
Hamarøy

• Facebook

• Plakater/oppslag ved institusjoner

• Informasjon lulesamisk/norsk

• Alt måtte oversettes 

• Lulesamisk logo måtte etterlyses hos 
valgdirektoratet
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Forhåndsstemmeperioden

• En aldri så liten baksmell – vi fikk 

likevel ikke hjelp fra personell i 

Tysfjord

• Omdisponering av personell og 

oppgaver i all hast

• Slitasje på personale – både de som 

var ute i felten og på servicekontoret
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Forhåndsstemme-
perioden forts.

• Stor interesse for 
forhåndsstemmemottak de 
siste åpningsdagene på Drag –
liten mulighet til pauser

• Lang kø – noen brukte lang tid i 
avlukket – lite tid til å rydde 
mellom velgerne
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Forhåndsstemmeperioden 
forts.

- mens på Storjord 
var det veldig 
rolig
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Hva lærte vi så langt?

• Flere dager med forhåndsstemmemottak på
Drag

• Flere avlukker – mer personell,

• Samisktalende valgmedarbeidere

• Utvidet åpningstid på servicekontoret for 
mottak av forhåndsstemmer
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Institusjoner

• Hamarøy bygdeheim –
sykehjem

• Dragstunet omsorgsboliger

• Storjord omsorgsboliger

• Innhavet omsorgsboliger

• Siste uka før valget
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Stemme hjemme

• Onsdag og fredag siste uke før valget

• Samarbeid med hjemmetjenesten (infoskriv) 
i tillegg til annonsekampanjer og 
infoskjermer 

• Problemer med å finne fram i deler av 
kommunen – ikke veinavn og nummer 
registrert i matrikkelen – dvs. ikke søkbart 
via gps el. 1881

• Nødvendig med samisk språkkompetanse i 
ny del av kommunen
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Opplæring av stemmestyrer

• Egen opplæringsdag i 
Musken

• To opplæringsrunder med 
stemmestyrene 

• Mandag og tirsdag siste uke 
før valget

• Utlevering av valgutstyr

• Etter valget: Brev med takk 
for innsats og 
evalueringsskjema
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Valgdagen

• En valgdag

• Elektronisk manntall – fungerte bra i 
alle stemmekretser

• Valgteam i beredskap 

• Noen måtte ha hjelp med møteboka

• Flere medlemmer i stemmestyrene på 
de to «store» valgkretsene Oppeid og 
Drag må vurderes til neste valg
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Opptelling

• Formiddag: Ordfører + 3 fra valgteamet foretok telling 
av forhåndsstemmer

• Kveld: Valgstyret deltok i manuell telling

• Scanning i eget rom – to fra valgteamet

• Alltid én fra valgstyret til stede under 
scanning/verifisering

• Mange slengere

• Tidkrevende verifisering – klarer ikke å tolke skrift

• Vurdere flere scannerstasjoner til neste 
kommunevalg

• Presisere overfor velgerne at de bruker STORE 
BOKSTAVER 
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Tirsdag

• Mange konvolutter i posten  

• Møte med valgstyret tirsdag ettermiddag

• Møteprotokoll gjennomgått og 
underskrevet

Artikkel fra Avisa Nordland 
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Sosiale medier

• Valgresultat - av 17 innvalgte: 5 
representanter fra «gamle» Hamarøy – 12 
fra Tysfjord-siden pga. aktiv bruk av 
slengere

• Mye styr på facebook når valgresultatet ble 
kjent

• Påstander om organiserte aksjoner –
«kulturkollisjon» – velgerne på vestsida 
gamle Tysfjord vant til å stå på for sine 
politikere

• Politiker i fellesnemnda tok kontakt med 
valgdirektoratet

• Valgmedarbeidere: Fokus på objektivitet! 
Unngår å kommentere innlegg eller trykke 
«liker»
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Forholdet til kirkevalget

• Fungerte sånn passe bra – bedre i noen 
valgkretser enn andre

• Må samsnakkes i god tid før valget 
starter

• Samarbeid om forhånds-stemmedager?

• Oppfordre til innkjøp av egne avlukker 
dersom fortsatt samlokalisering på 
valgdagen
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Evaluering!
• Intern evaluering – kun ment for valgmedarbeidere til bruk for senere år

- internkontroll/ansvarsfordeling  

- bestilling av valgutstyr (bl.a. for lite forseglingsutstyr)

- annonser (feil i tekst, feil logo)

- åpningstider forhåndsstemmelokale (en blings – løste seg heldigvis!)

- ROS-arbeid – flere må ha «eierskap»

- bedre oppfølging av hjemmetjenesten for å være sikre på at alle hjemmeboende får info om 
muligheten for å stemme hjemme

- sjekkliste for saker som må til behandling i valgstyret (måtte ha e-postmøte på én sak) 

• Brev til stemmestyrer hvor vi bad om tilbakemelding på opplæring, lokaler osv. 

• Formell sak til valgstyret sett opp mot nasjonale mål

• Valg 2021: Også sametingsvalg – lokal opptelling – det blir nytt for oss, tema på valgopplæring!

• Rekruttering av medarbeidere utenom servicekontoret til neste valg 
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Evaluering forts.

Lulesamisk språk:

• Ikke tilrettelagt hverken hos valgdirektoratet 
eller leverandør av valgutstyr

• Lulesamisk språk skal likestilles med norsk 
språk i samisk forvaltningsområde

• Vi må ha valgmedarbeidere som behersker 
lulesamisk – frikjøp av personell utenom 
servicekontoret?

• Samisk kulturforståelse – prosess som vil ta 
tid
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Evaluering forts.

• Ingen hendelser som fikk betydning for valgutfallet!

• Valget ble godkjent i kommunestyret 24. oktober
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Det første kommunestyret i nye 
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune



Takk for oppmerksomheten!

14.11.19


