
     Møteinnkalling 
Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning 
Møtested: Daltun skole  i Hønseby 
Dato: 26.04.2010 
Tidspunkt: 07:15  avgang fra fergestedet på Stømsnes, det vil bli organisert transporten med  

           privatbiler biler.  
07:45  frokost 
08:00  møtestart 

 
Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av 
varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. 
 
Muntlige orienteringer: 
-  om tunellforslaget og prosessen videre med anslag av tid 
-  midler til kommersielle arrangører i området kultur / næring 
- lekeplassen på Rossmolla  
- om drosjelapper  
- Samhandlingsreformen - status 
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PS 32/10 Endring til forskrift - skolestruktur Hammerfest kommune 
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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata 



kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. 
 
Møtet er åpent for publikum! 

 
 

Grethe Ernø Johansen 
leder 

 



 

 
Saksbehandler: Espen Salomonsen 
Saksnr.:  2010/749-6/ 
 

Saksfremlegg 
 

 
Saksdokumenter vedlagt:  
1 Trafikksikkerhetsplan 2010 - 2013 
2 Søknad om fartsdumper i Snefrida Nilsensvei og Jenny Kummunejesvei - Fuglenesåsen 

midt 
3 Trafikksituasjonen rundt Fjordtun skole 
4 Trafikkforholdene i Mylingen 
5 Innspill til trafikksikkerhetsplanen - mørk skolevei Baksalen 
6 Forespørsel om gangfelt i Gnistveien 
7 Innspill til revisjonen av trafikksikkerhetsarbeidet i Hammerfest kommune 
8 Innspill til Trafikksikkerhetsplan 2010-2013 - Håja barnehage 
9 Innspill til trafikksikkerhetsarbeidet 2010 - Fjordtun skole 
10 Innspill til Trafikksikkerhetsplan 2010 - 2013 - Rypefjord barnehage 
11 Fartsdempere i Gnistveien 
12 Innspill til Trafikksikkerhetsplan 2010 - 2013 Baksalen skole 
13 Innspill til trafikkløsning - Breidablikk barnehage 
14 Innspill til Trafikksikkerhetsplan 2010 - 2013 Reindalen skole 
 

Trafikksikkerhetsplan for Hammerfest kommune - 2010 - 2013 - strategiplan 
og handlingsplan 

Saken gjelder 

Revidert trafikksikkerhetsplan for Hammerfest kommune. 

Sakens bakgrunn og fakta 

Bakgrunn 
Som følge av at TS- plan for Hammerfest kommune gikk ut i 2009 har vi utarbeidet forslag til 
ny. 
Trafikksikkerhetsplanen fastsetter mål for trafikksikkerhetsarbeidet og prioriterer mellom 
aktuelle trafikksikkerhetstiltak. Planen danner også grunnlag for å søke om fylkeskommunale 
trafikksikkerhetsmidler. Det stilles krav om at kommunen har trafikksikkerhetsplan for å kunne 
få tilskudd av trafikksikkerhetsmidlene. Den nye planen vil ha en tidshorisont fra 2010 til 2013. 
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Etter vedtak om oppstart ble det sendt ut brev til skoler og barnehager samt aktuelle lag og 
foreninger med anmodning om innspill til planen. Oppstart av planarbeidet ble også annonsert i 
Finnmark Dagblad. 

 
 
Saksvurdering 
Det har kommet inn mange innspill til planen og en arbeidsgruppe som har forslag til ny plan. 
Arbeidsgruppen har gått igjennom forslagene og vurdert dem. Vi vil nedenfor kommentere noen 
av forslagene hvor arbeidsgruppen har valgt å enten ikke ta med forslagene i planen eller har 
valgt andre løsninger. Flere av innspillene går på samme sak, og vi tar ikke med alt som er nevnt 
om hver sak. 
Forslagene som er tatt med i planen er kommentert i selve plandokumentet. 
  
Gang- og sykkelvei Rypefjord-Akkarfjord 
 Tiltaket har vært med i TS-planen for 2006-2009 men har vært utsatt siden Rv 94 fra Skaidi til 
Hammerfest skal oppgraderes. Oppgraderingstiltaket ligger inne i NTP og planleggingen 
forutsettes å starte omkring årsskiftet 2010/2011. Det anses derfor ikke som aktuelt å utrede gs-
vei nå, da det kan bli snakk om endring av trase for riksveien. Tiltaket er derfor tatt ut av 
handlingsplanen. 
 
Fortau Havneveien 
 Tiltaket har vært med i TS-planene for 2006-2009, men prosjektet har vært utsatt i forbindelse 
med utredning av omkjøringsvei. Den foreslåtte nye traseen for omkjøringsveien vil gå langs 
Havneveien og det anses derfor som uaktuelt å gjennomføre dette tiltaket før omkjøringsveien 
blir bygd. Tiltaket er tatt ut av handlingsplanen. 
 
Trafikk situasjonen rundt Fjordtun skole – Breidablikk 
Det har kommet inn noen innspill på at det ved Fjordtun skole er meget uoversiktlig og til tider 
svært vanskelige forhold for de som ferdes i området. 
Vi har tatt dette med i planen, og vil se på mulige løsninger for å bedre forholdene. 
Dette er noe vi prioriterer høyt, og vil forsøke å få på plass så snart som mulig. 
 
Trafikkforholdene i Mylingen 
Ved Mylingen barnehage er det gjort tiltak på å begrense trafikken. Det er laget vedtak og skiltet 
slik at det ikke er lov med gjennomkjøring av området. 
Parkeringsforholdene mener vi er gode nok, men man får selvsagt ikke parkert rett utenfor døra. 
Der er skiltet med p – forbudt utenfor inngang, slik at foresatte kan sette av og hente barn i dette 
området. 
 
Fartsdempende tiltak 
Vi har i løpet av høst/ vinter 2009 foretatt atskillige målinger av trafikk og fart. 
Dette er kartlagt, og vi vil sette i gang med diverse fartsdempende tiltak, i første rekke 
anleggelse av fartshumper, så snart klima tilsier at dette er mulig. 
Vi vil også se på løsninger med opphøyde gangfelt på enkelte veier. 
Disse områdene er de vi prioriterer i første omgang, og som det er kommet en del innspill på: 

- Gnistvegen 
- Kabelveien 
- Rossmollgata 
- Snefrida Nilsens vei 
- Jenny Kummunejes vei 

I alle disse veiene er det registrert til tider høy hastighet og stor trafikk, både av personbiler og 
av større kjøretøyer. Farten viser seg å være høy for begge grupper. 



 
Vi vil framover fortsette med slike målinger, og vil komme med vår konklusjon når disse 
foreligger.  
 
Trafikksikkerhetstiltak ved Reindalen skole 
Det er ikke tatt med noe om tiltak ved Reindalen skole, men det vil i år bli bygd fortau fra  
FV 391 til Uranusvei. 
Vi vill se på muligheten for å sperre for gjennomkjøring forbi skolen. Dette er kun små tiltak 
som ikke er veldig kostnadskrevende. 

Rådmannens vurdering 

Arbeidet med trafikksikkerhetsplan er ferdigstilt fra arbeidsgruppen og legges med dette frem 
for politisk behandling. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Hammerfest kommunestyre vedtar ”Trafikksikkerhetsplan for Hammerfest kommune – 
strategiplan – handlingsplan 2010 – 2013”. 
 
 
 



 

 
Saksbehandler: Kaj-Gunnar Dahl 
Saksnr.:  2010/1298-1/ 
 

 
Saksfremlegg 

 

 
Saksdokumenter vedlagt:  
Saksdokumenter ikke vedlagt:  

Tjenesten for funksjonshemmede 

Saken gjelder 

Kou og kommunestyret har bedt administrasjonen fremme forslag til tiltak for å bedre kvalitet i 
Tjenesten for funksjonshemmede (heretter TFF), samt plan for omsorgsboliger og 
behovsvurdering av dagsenter/aktivitetssenter.  

Sakens bakgrunn og fakta 

Kou fattet 23.11.09 følgende vedtak: 
”KOU-styret ber administrasjonen komme med konkrete forslag til tiltak for å bedre kvaliteten 

på tjenesten innenfor Tjenesten for funksjonshemmede. Der i blant en helhetlig plan, for den 

stengte boligen i Turistveien, for boligsituasjonen og behovet for et dagsenter / aktivitetssenter” 

 
Kommunestyret fattet 18.12.09 følgende vedtak: 
”Administrasjonen bes følge opp vedtak fra 2007 og 2008 angående aktivitetssenter for brukere 

med spesielle behov, og komme tilbake med en redegjørelse for hva som er gjort i forhold til 

disse vedtakene” 

 

Rådmannens vurdering 

Tjenesten har i lengre tid vært preget av store utfordringer innen ledelse, høyt sykefravær, stort 
antall vakante stillinger, og stor mangel på fagpersonell. Konsekvensen har vært manglende 
kvalitet i tjenestetilbud, avvik innen HMS, tilsynssaker og store økonomiske avvik. Tjenesten 
står videre overfor flere utfordringer i form av økende behov for avlastning for barn, opprettelse 
av nye barneboliger, kvalitetssikring av tjenestetilbud for eldre funksjonshemmede og økt behov 
for omsorgsboliger. 
 
Tjenesten ble omorganisert med virkning fra 2010. I hovedtrekk medførte det at tjenesten ble 
samlet til en virksomhet med en virksomhetsleder og 4 fagledere for driftsenhetene Skaidiveien, 
Lakseveien/Isveien, avlastningen og barneboliger. I tillegg til dette ble det ansatt 2 
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fagkonsulenter. Tjenesten har også fått tilført nye årsverk tilknyttet avlastning, barneboliger og 
styrkning av fagbemanning i omsorgsboligene. 
 
Tjenesten er administrativt organisert slik: 
 

 
 
 
Tjenesten har etter reorganiseringen jobbet målrettet med de mange utfordringene tjenesten står 
overfor, og følgende tiltak har blitt satt i verk: 
 
ORGANISERING OG SYSTEM: 
Tiltak Ansvar Utført 

Ansvarsavklaring og organisasjonskart Virksomhetsleder ν 

Etablere ansvar og roller (fagleder-miljøterapeuter – 
miljøarbeidere med mer.) 

Virksomhetsleder ν 

Etablere samarbeidsrutiner med virksomhetsleder og 
fagkonsulenter 

Virksomhetsleder ν 

Fagledere ansatt på samtlige avdelinger Virksomhetsleder ν 

Starte medarbeidersamtaler Virksomhetsleder ν 

Sammenslåing Reodor/Blinken og oppstart barnebolig Isveien Virksomhetsleder Mai 

Rekruttering av miljøterapeuter og ett antall miljøarbeidere og 
assistenter 

Virksomhetsleder Juli 

Plan for HMS og felles kultur/identitet TFF Virksomhetsleder Sept. 

Faglig vurdering vedr. behov for omsorgsboliger og dagsenter Fagkonsulenter/ 
Virksomhetsleder 

ν 

Plan for omsorgsboliger Virksomhetsleder  

HMS undersøkelser Virksomhetsleder Mai 

 
 

Virksomhetsleder 

Driftsenhet 
Skaidiveien 

Driftsenhet 
Barneboliger  

 

Driftsenhet 
Avlastningen 

Fagkonsulent 1 Fagkonsulent 2 

Driftsenhet 
Lakseveien/Isveien 



FAG OG OPPLÆRINGSPLANER 
Tiltak Ansvar Utført 

Kartlegging av eksisterende rutiner i TFF Fagkonsulenter ν 

Opplæringsplaner TFF 2010 Fagkonsulenter Sept 2010 

Opplæringsplan avdelingsvis Fagkonsulenter 1 juni 2010 

Kompetansekartlegging Fagkonsulenter 1 juni 2010 

Inntaksteam for TFF  
Avviksteam opprettet                   
Fagteam opprettet 

Virksomhetsleder ν 

Gjennomført opplæring i sentrale systemer som shift manager, 
Iplos, Profil og Kerbas på samtlige avdelinger. 

Virksomhetsleder ν 

KVALITETSSIKRING 
Tiltak Ansvar Utført 

Enkeltsaker: Kartlegging og fremdriftsplan Lakseveien, Isveien 
og Reodor. Kvalitetssikring i forbindelse med tilsynsmeldinger 
fra Fylkesmannen 

Fagkonsulenter 20 juni 

Etablering av eldreomsorg for psykisk utviklingshemmede i 
Tyvenlia er gjennomført. Vi har nå  tjenestemottakere i Tyvenlia 
som samlet har fått et kvalitativt bedre omsorgstilbud. 

Fagkonsulenter/ 
virksomhetsleder 

ν 

Svømme og livredningskurs for alle ansatte Virksomhetsleder ν 

Organisert oppstart av arbeid med bistand og svømmetilbud på 
søndager og handikap disko 

Fagkonsulenter Mai 

BOLIGBEHOV 
Tabell under viser tjenestens brukerantall og boliger, og prognose over kommende behov: 
Antall eksisterende 
Omsorgsboliger 

Antall eksisterende 
omsorgsboliger 
tilrettelagt for eldre 

Fremtidig behov for 
omsorgsboliger, inkludert 
eksisterende boliger 

Fremtidig behov 
omsorgsboliger tilrettelagt 
for eldre/skjermet 
(antall plasser) 

18 (+4 i privat bolig) 0 (3) 34 4 
Merknad: 
12 av de 18 er godt 
egnet til formålet 
2 uegnet og er i 
Lakseveien 
1 på Høyden, uegnet.  
Ukjent om 4 tjm i 
privateide boliger  
ønsker kommunal 
bolig på sikt. 

Merknad: 
Det er opprettet 
midlertidig 3 
omsorgsleiligheter i 
Tyvenlia til eldre 
utviklingshemmede. 
Fungerer tilfredsstillende, 
men ikke optimalt. 
 

Merknad: 
Skaidiveien har 8 
funksjonelle omsorgsboliger. 
Isveien 16 har 4 som bør 
omgjøres til omsorgsboliger 
for eldre funksjonshemmede 

Merknad: 
Forutsatt av bygging av nye 
omsorgsboliger, kan Isveien 
16 i fremtiden kunne benyttes 
til omsorgsboliger for eldre 
utviklingshemmede med 4 
plasser.  

  Totalt har tjenesten innen 
kort tid behov for 22 nye 
omsorgsboliger til bruk for 
utviklingshemmede/ 
funksjonshemmede 

 

 



Under forutsetning av at Isveien 16 i fremtiden benyttes til omsorgsboliger tilpasset eldre 
utviklingshemmede, og at de 5 som bor i private boliger flytter inn i nye omsorgsboliger, så har 
tjenesten i nær fremtid behov for 22 nye omsorgsboliger. I dette tallet ligger også ett eventuelt 
nybygg i Turistveien 51. Turistveien 51 som nå er stengt grunnet sopp i bygget, anbefales 
renovert eller nybygget med inntil fem leiligheter. I henhold til rapport om bygget fra 
Hammerfest eiendom KF anbefales det etter en samlet vurdering nybygg fremfor rehabilitering. 
 
Etter ansvarsreformen i 1991 ble det nasjonalt innført et tak på fem leiligheter pr enhet. 
Prosjektet forbedret ressursbruk og kartlegginger i etterkant har pekt på at tjenesten bør 
samlokaliseres bedre enn i dag. Dette med hensyn til fagmiljø, driftskostnader, administrative og 
ledelsesutfordringer. Med bakgrunn i statlige føringer om antall leiligheter i en samlokalisering, 
anbefales det å bygge fire-fem nye bo felleskap som samlet dekker det behov for 
omsorgsboliger tjenesten har. 
 
Av hensyn til samlede budsjettprosesser og reduksjonsbehov for inneværende år, og arbeidet 
videre mot budsjett 2011, finner administrasjonen det ikke naturlig å gjøre endelige beslutning 
om investeringer i nye omsorgsboliger pr i dag. Dette bør sees i sammenheng med budsjett 
2011, og økonomiplanperioden 2011-14. Husbankens tilskudds ordninger til formålet fordrer en 
boligsosial handlingsplan. Pr i dag har ikke Hammerfest kommune en boligsosial handlingsplan 
som er à jour. Administrasjonen må inneværende år starte arbeidet med denne planen. Planen vil 
måtte beskrive kommunens samlede behov for nye omsorgsboliger for både Tjenesten for 
funksjonshemmede (fire- fem bo felleskap med 5 enheter), og de 60 enhetene innen eldre 
omsorgen som skal inn i det nye omsorgssenteret.  
 
AKTIVITETSSENTER 
Det er ikke lovpålagt for kommunene å ha et aktivitetssenter for utviklingshemmede/ 
funksjonshemmede. Kommunen er imidlertid pliktig til å sørge for at tjenestemottakerne har en 
god livskvalitet, med aktiviteter tilpasset den enkeltes behov. I dag har kommunen tilrettelagte 
arbeidsoppgaver til 15 funksjonshemmede. Tjenesten har store utfordringer tilknyttet å etablere 
tilstrekkelig med arbeidsplasser og aktiviteter tilpasset den enkelte på dagtid.  
 
Det er pr i dag ikke mulig å gi noen klare anbefalinger om hvorvidt det vil være gunstig for 
kommunen å opprette et aktivitetssenter for en så vidt sammensatt gruppe som det fremgår av 
kommunestyrets vedtak fra 2008 og 2009. Sett i sammenheng med tjenestens utfordringer som 
tidligere er beskrevet, har det dessverre ikke vært mulig å prioritere arbeidet med utredning av 
aktivitetssenter. Det er i alle tilfeller behov for en nærmere utredning, herunder grundig 
kartlegging og erfaringsutveksling med andre kommuner som har etablert tilbud av denne typen. 
I tillegg vil det være nødvendig med en kartlegging av tjenestemottakernes/brukernes ønsker og 
behov, andre interesseorganisasjoners syn på etablering av et slikt senter. For å sørge for 
fremdrift i arbeidet med utredning om aktivitetssenter, forslår administrasjonen å utrede saken 
på følgende måte inneværende år: 
 

1. Oppnevning av en fag-/arbeidsgruppe som gjennomfører brukerundersøkelse, samt 

sikring av brukermedvirkning 

2. Kartlegging av faktisk behov 

3. Erfaringsutveksling med sammenlignbare kommuner og sentre. 

4. Økonomisk analyse drift og investering, og faglige anbefalinger av innhold i et eventuelt 

aktivitetssenter 



5. Nærmere økonomisk og kvalitativ utredning av eksterne tilbud på tjenester innen dag 

aktiviteter 

 
KONKLUSJONER 
Tjenesten har hatt svært store utfordringer de senere år, og det er svært mange oppgaver som må 
tas tak i bit for bit. Administrasjonen vurderer det slik at de økonomiske, administrative og 
organisasjonsmessige grep man har gjort det siste halvåret er med på å heve kvaliteten samlet i 
tjenesten. Avvik og tilsynssaker er i ferd med å lukkes, rekrutteringen til både lederfunksjoner 
og fagstillinger er vesentlig bedre enn tidligere, og det arbeides meget strukturert og målrettet 
med endringer på system, kompetanse og kvalitet. Tilsynsmyndighetene er positive til de grep 
som er gjort i tjenesten, og summen av de grep som er gjort og fortsatt pågår skal gi en samlet 
bedre tjeneste. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Styret for kultur, omsorg og undervisning tar saken til orientering.  
 
 
 
 



 

 
Saksbehandler: Tom Wulff 
Saksnr.:  2010/817-4/ 
 

Saksfremlegg 
 

 
Saksdokumenter vedlagt:  
1 Idrettsstipend - Benedicte Nilsen Rosvold 
2 Søknadsbrev og resultater - kostnader 
3 Faktura 
4 Søknad om idrettstipend 2010 - utstyrsinvestering - treningssamling sommeren 2010 
5 Byens stolhet 
6 Overordnede planer 2010 
7 Fokusområder 
8 Budsjett 
9 Søknad om idrettsstipend - Vegard Jakobsen 
10 Avisutklipp 
11 Bekreftelse Norges bokseforbund 
12 Oversikt sesongplan , treningsplan og økonomi 
 
Saksdokumenter ikke vedlagt:  

Idrettsstipend 2010 

Saken gjelder 

Hammerfest kommune har gitt aktive idrettsutøvere i kommunen muligheten til å søke på et 
idrettsstipend på kr. 100 000,- Stipendet er utlyst i Finnmark Dagblad med søknadsfrist 12. 
April d.å. Ved fristens utløp var det innkommet 3 søknader 

Sakens bakgrunn og fakta 

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning (KOU) vedtok i møte 16. mars 2008 å utgi et 
idrettsstipend på kr. 100 000,- til idrettstalenter i Hammerfest. Stipendet kan søkes av 
idrettsutøvere som ligger opp mot det beste nasjonalt, og som gjennom resultater og trening har 
dokumentert talent og utviklingsmuligheter. 
Det er utarbeidet retningslinjer og eget søknadsskjema for stipendet. 
Ved fristens utløp var det innkommet 3 søknader med spredning fra ridning, boksing og fotball. 
Rådmannens vurdering 
Politisk er det bedt om at saken legges frem uten innstilling. 
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Saksbehandler: Gerd M. Hagen 
Saksnr.:  2010/177-2/ 
 

 
Saksfremlegg 

 

 
Saksdokumenter vedlagt:  
Ingen 
 
Saksdokumenter ikke vedlagt:  
Søknad av 08.02.10 fra Åsmund Holst Hansen 
Søknad av12.04.10 fra Øivind Aspelund 
Søknad av 12.04.10 fra Michel Furu Hansen 
 

Utdeling av kulturstipend for 2010 

Saken gjelder 

Hammerfest kommune kan hvert år tildele et kulturstipend. Stipendet er på kr. 20 000,-. 
Kulturstipendet kan tildeles enkeltpersoner/grupper som bor og/eller arbeider i kommunen. 
Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver eller til utdanning 
og perfeksjonering av kunstnerlige egenskaper eller annen aktiv kulturinnsats. Det kan også 
nyttes til reisestipend. 
Stipendet dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet. 

Sakens bakgrunn og fakta 

Innen fristen 12. april var det kommet inn 3 søknader. Søknadene gjengis nedenfor. 
 
Åsmund Holst Hansen søker kulturstipend for 2010: 
Allerede siden mine første år har jeg vært interessert i å ta del i Hammerfests kulturelle liv. 
Da jeg var rundt seks år startet jeg som elev ved Hammerfest kulturskole, da som 
kunstfagelev. Året etter sluttet jeg med kunsten og begynte på pianoundervisning. Senere 
begynte jeg som danseelev i kulturskolen og holdt på som aktiv danser i en god del år, og etter 
en permisjonsperiode på to år har jeg begynt på dans igjen. Annet enn det har jeg spilt 
perkusjon i Hammerfest musikkforening og deltatt i kulturskolens oppsetning av Peer Gynt 
med to sentrale roller. 
 
Helt siden jeg lærte meg å spille piano har jeg ofte eksperimentert med å skrive egen musikk, 
men begynte for alvor å komponere fra julen 2007. Denne musikken er hovedsakelig 
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inspirert av scenisk og filmbasert musikk, og vektlegger den nordnorske naturen, diverse 
følelser og situasjoner og annet som måtte motivere meg til å skrive. 
Jeg har søkt studieplass ved Toneheim folkehøgskole for skoleåret 10/11, og planlegger å 
studere ved musikkhøgskolen i Oslo årene etter — først ett studieår hvor jeg skal utvikle meg 
som pianist, og deretter et femårig komponiststudie. 
 
Jeg har stor lidenskap for å skrive musikk, og ønsker å utvikle meg og mine evner slik at 
musikken jeg skriver er av god kvalitet, og jeg kan representere Hammerfest med stolthet. Jeg 
drømmer om en fremtid hvor jeg kan leve på et komponistyrke hvor jeg skriver filmbasert 
eller scenisk musikk, men det er et krevende yrke og svært få klarer å leve kun på dette. Derfor 
ønsker jeg å utvikle meg mest mulig og samle mest mulig kunnskap. 
 
For å kunne utvikle meg som komponist ved studier og andre læremidler som bøker og 
dataprogrammer trenger jeg økonomisk støtte og søker derfor om Hammerfest kommunes 
kulturstipend; som økonomisk støtte for å finansiere studier og videreutvikling av mitt talent 
som komponist. 
 
Øivind Aspelund søker kulturstipend 2010: 
Jeg søker på kulturstipendet for å hjelpe med å dekke utgiftene ved utdannelsen min. Jeg er født 
og oppvokst i Hammerfest men er for tiden student ved Griffith University i Brisbane, Australia. 
Jeg er i første året mitt i en bachelorgrad i film. Jeg får stipend og lån fra lånekassen til 
skolepenger men ikke til de ekstrakostnadene filmlinjen krever. Jeg legger ved opptaksbrevet 
mitt hvor det er spesifisert hvor mye kursmateriale og ekstrakostnader er på. Det er disse 
kostnadene kulturstipendet ville hjulpet meg med. 
 
Queensland College of Art (QCA) - Cost of Resources:  
In addition to standard charges, visual arts studies involve additional costs for resources. The 
schedule below provides general estimates to help you plan for your studies:  
Studies  
       
Animation Year 1 $1500 Year 2 $1500 Year 3 $1500  
Design Year 1 $ 2000 Year 2 $3000 Year 3 $3000  
Photography*Year 1 $1500 Year 2 $1500 Year 3 $2000  
Film and Screen Media Year 1 $2000 Year 2 $2500 Year 3 $3000  
 
Students need a digital SLR camera (approx. $2000).   
The indicative costs do not include equipment and the estimates for second and third year Fine 
Art can vary depending on your chosen major.  
 

 
Michael Furu Hansen søker kulturstipend 2010:  
Jeg er en 24 år gammel mann fra Hammerfest som lenge har hatt en stor interesse for film. 
Skoleåret 2008/2009 fullførte jeg Mediekunnskap årskurs ved Høgskolen i Volda, og i februar 
2010 ble jeg akseptert inn på Film- og TV Produksjon på Griffith University. Så for tiden går 
jeg et bachelorløp i Brisbane, Australia. Dette er jeg veldig fornøyd med å ha klart, og det har 
gitt meg stor motivasjon til videre arbeid innen spesielt film.  
 
I tillegg til å drive med arbeid på universitetet, er jeg også veldig innstilt på å lage film utenom. 
Dette for å få laget så mye film som mulig i løpet av de tre årene slik at jeg kan ha en stor og 
god portefølje når jeg er ferdig her. Det er denne porteføljen arbeidsgivere er ute etter når de ser 
etter flinke folk. Det er essensielt å ha en god og variert portefølje for senere å ha mulighet til å 
gjøre de arbeid og prosjekter man vil. Dette er noe som vanskelig lar seg gjøre kun ved å 
gjennomføre de oppsatte oppgaver på universitetet.  



 
For at disse prosjektene skal bli en realitet trenger jeg utstyr. Noe utstyr har jeg allerede selv, 
men for å få gjennomført prosjekter har jeg behov for ytterligere utstyr som lys- og lydutstyr. 
Dette utstyret koster penger, og det er med den bakgrunnen jeg søker årets kulturstipend. 

Rådmannens vurdering  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar å gi kulturstipendet for 2010 til:  
 
………………………………………. 
 

 

 
 
 



 

 
Saksbehandler: Tom Wulff 
Saksnr.:  2010/1277-1/ 
 

 
Saksfremlegg 

 

 
Saksdokumenter vedlagt:  
1 Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 
 
 
Saksdokumenter ikke vedlagt:  
 

Angående høring om kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 

Saken gjelder 

Kriteriene for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg har blitt revidert av en arbeidsgruppe i 
Kultur- og kirkedepartementet og utkastet for nye kriterier er sendt ut på høring. 
 
Høringsfrist er 1. mai 2010. 
 
Hammerfest kommune ønsker å komme med innspill til høringen. 
 
 

Sakens bakgrunn og fakta 

Hammerfest kommune har i mange år vært en av de meste aktive kommunene i Finnmark med 
hensyn til å søke om spillemidler for idrettsanlegg.  
 

Ordningen med spillemidler ble etablert så tidlig som i 1946 og første tildelinger ble gjort i 
1948.Tilskuddsordningen av spillemidler er hjemlet i Lov om pengespill m.m. med tilhørende 
forskrift. Gjeldende forskrift ble vedtatt i statsråd 11. Desember 1992 og har følgende 
bestemmelser: 
 

§ 1 Kongen foretar hvert år, etter innstilling fra Kulturdepartementet, fordelingen av 
idrettens overskudd i Norsk Tipping AS på hovedposter. 
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§2 Kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt foretar fordelingen innenfor  
            rammen av de enkelte poster. 
 
 Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen. 
 

§ 3 Det følger hovedretningslinjer for bruk av idrettens del av overskuddet til Norsk Tipping 
AS at: 

 

a) midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg. 
b) det ytes midler til Norges idrettsforbunds administrasjon og viktige arbeidsoppgaver. 
c) det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet finner 

berettiget til stønad. 
 

§ 4 Forskriften trer i kraft 1. Januar 1993. 
 

I Ot.pop. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningsloven mv. (gjennomføring av 
forvaltningsreformen) er det i pkt 2.4. Kultur, varslet at Kultur- og kirkedepartementet (KKD) 
vil ta initiativ til en gjennomgang av dagens kriterier for fordeling av spillemidler til 
idrettsanlegg. 
 
Kriteriene gjelder fordeling av spillemidler fra hovedfordelingens post 1.1 idrettsanlegg i 
kommunene til ordinære idrettsanlegg fordelt av fylkeskommunene. Tilskudd fra spillemidlene 
er investeringstilskudd, et statlig topptilskudd, til nybygging og rehabilitering av ordinære 
idrettsanlegg i kommunene. 
 
Kriteriegruppa ble nedsatt i februar 2009. De har hatt 5 møter og har nå kommet med en rapport 
for nye kriterier. Rapporten er sendt ut på høring med høringsfrist 1. mai 2010. 
 
Sammendrag av rapporten: 
 

Spillemidler til idrettsanlegg i kommunene (hovedfordelingens post 1.1) fordeles fra Kultur- og 
kirkedepartementet til fylkeskommunene, som foretar saksbehandling av søknader og 
detaljfordeler midlene til de enkelte søkerne. 
 
Til grunn for fordeling mellom fylkene ligger et sett objektive kriterier. 
 
I februar 2009 etablerte departementet en arbeidsgruppe, kriteriegruppa, med mandat til å 
vurdere gjeldende kriterier. Gruppa har gjennomført sitt arbeid i forhold til mandatet i løpet av 
året. 
 
Gruppa konkluderer sitt arbeid med følgende anbefalinger: 
 
Gruppa anbefaler at følgende kriterier og vekting mellom disse må legges til grunn for 
framtidige fordelinger av spillemidler til ordinære idrettsanlegg: 
 

• Godkjent søknadssum, vektes 50 % 
• Antall innbyggere 6 – 19 år, vektes 25 % 
• Anleggsfordeling, beregnet etter ny modell, vektes 25 % 

 

Gruppa anbefaler at ordningen med særskilte tilskudssatser for kommunene i Namdalen, 
Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere, avvikles. 
 
 



Rådmannens vurdering 

Det er særlig arbeidsgruppas forslag at ordningen med særskilte tilskuddssatser skal avvikles 
som er den dramatiske endringen i forhold til tidligere kriterier. 
 
På dette punktet har følgende kriterier vært gjeldende: 

- Anlegg i Troms og Finnmark får tillegg på 25 % av ordinært tilskudd. 
- Anlegg i Namdalen og Nordland får tillegg på 20 % av ordinært tilskudd 
- Anlegg i kommuner som ikke er omfattet av de to første punktene med færre enn 2000 

innbyggere og som ikke har fri inntekt på mer enn 50 % over landsgjennomsnittet, gis 
tilskudd på 10 % utover ordinært tilskudd til bygging av små flerbrukshaller og små 
svømmehaller. 

 
Arbeidsgruppa går som sagt inn for å fjerne de ovennevnte tilskuddssatsene. Følgende 
momenter brukes som begrunnelse: 

• Arbeidsgruppa mener at inntektssystemet og Kommunal- og regionaldepartementets 
regionalpolitiske overføringer må være hovedverktøyet for regjeringens politikk for 
distriktene og fordeling av inntekter mellom kommunene. 

• Anleggsfordelingen i de aktuelle fylkene er ikke dårligere enn i resten av landet (heller 
bedre). 

• Det er ikke grunnlag for å anta at kostnadene knyttet til etablering av idrettsanlegg er 
høyere i de aktuelle områdene enn i resten av landet. 

• Tilskuddssatsene er en kompliserende faktor i forvaltningen av systemet. 
• Kommunal økonomi er omtalt over, og er ivaretatt gjennom andre føringer. 

 
Det er rådmannens vurdering at det er uakseptabelt å endre på en tilskuddsordning som over 
mange år har vært med å sikre distriktene muligheter for å etablere et kvalitetsmessig 
anleggstilbud. Det er viktig å påpeke særlige faktorer for spesielt Finnmarks-kommunene: 

- Klimatiske forhold gjør at tilbudet mht innendørsanlegg må være høy.  
- Store geografiske avstander gjør at bruk av anlegg over kommunegrensene for det meste 

ikke lar seg gjøre. 
- Byggekostnadene (transport av materialer etc.) er høyere i Finnmark (10-20%) enn ellers 

i landet. 
- Et anleggstilbud på idrettssiden er spesielt viktig i Finnmark. Mange kommuner har stor 

fraflytning og tilbud innen idrett er viktig både for å opprettholde innbyggertallet og å 
rekruttere nye innbyggere. 

-  
Rådmannen foreslår at Hammerfest kommune sender følgende høringsuttalelse: 

 
Hammerfest kommune er sterkt i mot at ordningen med særskilte tilskudssatser for kommunene 
i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere, 
avvikles.  
 
Det er uakseptabelt å endre på en tilskuddsordning som over mange år har vært med å sikre 
distriktene muligheter for å etablere et kvalitetsmessig anleggstilbud på idrettssiden. Det er 
viktig å påpeke særlige faktorer for spesielt Finnmarks-kommunene: 
 
Klimatiske forhold gjør at tilbudet mht innendørsanlegg må være høy.  
Store geografiske avstander gjør at bruk av anlegg over kommunegrensene for det meste ikke lar 
seg gjøre. 
Byggekostnader (transport av materialer etc.) er høyere i Finnmark enn ellers i landet. 



Et anleggstilbud på idrettssiden er spesielt viktig i Finnmark. Mange kommuner har stor 
fraflytning og et bredt tilbud innen idrett og friluftsliv er viktig både for å opprettholde 
innbyggertallet og å rekruttere nye innbyggere. 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret i Hammerfest sender en høringsuttalelse som kommunens offisielle svar til 
Kultur- og kirkedepartementets rapport angående kriterier for fordeling av spillemidler til 
idrettsanlegg. 
 
Høringsuttalelsen er som følger: 
 
Hammerfest kommune er sterkt i mot at ordningen med særskilte tilskuddssatser for 
kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000 
innbyggere, avvikles.  
 
Det er uakseptabelt å endre på en tilskuddsordning som over mange år har vært med å sikre 
distriktene muligheter for å etablere et kvalitetsmessig anleggstilbud på idrettssiden. Det er 
viktig å påpeke særlige faktorer for spesielt Finnmarks-kommunene: 
 
Klimatiske forhold gjør at tilbudet mht innendørsanlegg må være høy.  
Store geografiske avstander gjør at bruk av anlegg over kommunegrensene for det meste ikke lar 
seg gjøre. 
 
Byggekostnader (transport av materialer etc.) er høyere i Finnmark enn ellers i landet. 
Et anleggstilbud på idrettssiden er spesielt viktig i Finnmark. Mange kommuner har stor 
fraflytning og et bredt tilbud innen idrett og friluftsliv er viktig både for å opprettholde 
innbyggertallet og å rekruttere nye innbyggere. 
 
 
 
 



 

 
Saksbehandler: Arve Solvi Paulsen 
Saksnr.:  2010/1269-1/ 
 

 
Saksfremlegg 

 

 
Saksdokumenter vedlagt:  
1 Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Hammerfest kommune 
 
 
Saksdokumenter ikke vedlagt:  
 

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Hammerfest 
kommune 

Saken gjelder 

Skoleeier (kommuner og fylkeskommuner) har plikt til å sørge for at det blir fastsatt et 
ordensreglement for den enkelte grunnskole og den enkelte videregående skole, jf 
opplæringsloven §§ 2–9 og 3–7. Disse bestemmelsene i opplæringsloven gir også rammene for 
hva skolene kan ha regler om i sine ordensreglement.  
Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø 
som fremmer helse, trivsel og læring (opplæringsloven § 9a–1). Skolen må sette seg konkrete 
mål for det fysiske og psykososiale miljøet og arbeide systematisk og planmessig for å nå dem 
(opplæringsloven § 9a–4). Skolen må også ha klare rutiner for hvordan problemer som for 
eksempel mobbing skal avdekkes og håndteres. For å følge opp dette er det viktig at skolene 
blant annet har et ordensreglement som er klart og tydelig med hensyn til hva som er akseptabel 
oppførsel i skolesamfunnet. 
 
Arbeidet med å utvikle, iverksette og håndheve regler har ikke primært til hensikt å disiplinere 
og kontrollere elevene, men bør inngå som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter 
og bygging av positive relasjoner mellom elevene og mellom lærerne og elevene. Reglene skal 
bidra til trygge rammer i læringsmiljøet. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler innføring av ” Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i 
Hammerfest kommune” 

Rådmannens forslag til vedtak: 

KOU vedtar ” Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Hammerfest kommune”. 
Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1.5.2010 
 
 
 



 

 
Saksbehandler: Arve Solvi Paulsen 
Saksnr.:  2010/1268-1/ 
 

 
Saksfremlegg 

 

 
Saksdokumenter vedlagt:  
1 Retningslinjer for turer, ekskursjoner, leirskoler, studieturer, utenlandsturer og 

elevutvekslingsturer i regi av skolen 
 
Saksdokumenter ikke vedlagt:  
 

Retningslinjer for turer, ekskursjoner, leirskoler, studieturer, utenlandsturer 
og elevutvekslingsturer i regi av skolen 

Saken gjelder 

Skolene i Hammerfest har utviklet en ulik praksis knyttet til skoleturer. Det har vært uklart 
hvordan skolene skal forholde seg til elevturer spesielt på ungdomstrinnet. Det er behov for å 
klargjøre Hammerfest kommunes ansvar ved skoleturer, og å presisere gratisprinsippet i 
grunnskolen. 
 
Disse retningslinjene gjelder ved alle turer grupper gjør i tilknytning til skolens virke. Dette kan 
være ulike turer, ekskursjoner, leirskoler, studieturer, utenlandsturer og elevutvekslingsturer i 
regi av skolen. Listen er ikke uttømmende. Disse retningslinjene er laget på bakgrunn av 
forskrift til Opplæringslova § 2-15 og § 12-1. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler innføring av retningslinjer for turer i skolens regi 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

KOU vedtar ”Retningslinjer for turer, ekskursjoner, leirskoler, studieturer, utenlandsturer og 
elevutvekslingsturer i regi av skolen”. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1.8.2010 
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Saksbehandler: Arve Solvi Paulsen 
Saksnr.:  2010/185-1/ 

 
Saksfremlegg 

 

 
Saksdokumenter vedlagt:  

 
Saksdokumenter ikke vedlagt:  

- Revidert prosjektrapport av 10.03.2009 ”Forbedret ressursbruk, Skolestruktur, 
Hammerfest kommune” 

- Kommunestyrets vedtak av 17.12.2008 – sak 95/2008 Prosjekt Forbedret ressursbruk 
- Kommunestyrets vedtak av 28.05.2009 – sak 38/09 
- Innkomne høringsuttalelser 
- Styringsgruppas tilråding - Sluttrapport – Forbedret ressursbruk, med høringsuttalelser 
- Økonomisk konsekvens, notat fra Hammerfest Eiendom KF 
 

Saksframlegg Endring til forskrift - skolestruktur Hammerfest kommune 

Saken gjelder 

Som en del av prosjektet ”Forbedret Ressursbruk” har kommunestyret vedtatt at forslag til 
endringer i skolestrukturen i Hammerfest kommune skal legges ut på høring i henhold til 
bestemmelsene i opplæringsloven og forvaltningsloven. Forslaget om overføring av 
ungdomstrinnet ved Forsøl skole til Breilia skole har vært på høring etter vedtak i 
kommunestyret 28.05.2009, hvor det ble vedtatt at endelig behandling utsettes slik at saken kan 
tas opp sammen med Elvetun skole. Vedtak om evt. nedleggelse av Elvetun skal ut på høring i 
forbindelse med denne saken. 
Saksutredningen omfatter følgende forslag til endringer i kommunens skolestruktur: 
 

- Ungdomstrinnet ved Forsøl skole overføres til Breilia skole fra 1.8.2011.  
- Elvetun skole legges ned og elevene overføres til Baksalen skole og Fuglenes skole. 

 
Sakens bakgrunn og fakta 
 
Saksbehandlingskrav ved evt. nedlegging av Elvetun skole: 
Opplæringslovens §8-1 omhandler skolested i en kommune og lyder som følger: 
”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som 

dei sokner til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til…” 
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Loven inneholder ikke regler om hvor mange skoler det skal være i en kommune, og kommunen står fritt 
til å opprette skoler eller legge ned skoler eller deler av skolen, og til å bestemme hvor skolene skal 
plasseres. Fylkesmannen har ikke hjemmel for å godkjenne eller underkjenne slike vedtak, men embetet 
skal se til at vedtakene blir gjort etter de forvaltningsmessige prosedyrer som opplæringsloven og 
forvaltningsloven legger opp til. Skolestrukturvedtaket av 23.05.02 er å betrakte som en forskrift om 
hvilken skole de enkelte barna i Hammerfest kommune tilhører. Kommunens beslutning om skolested er 
følgelig enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, og kommunen må følge reglene i forvaltningsloven 
knyttet til enkeltvedtak når/hvis forskriften skal endres. 
 
§ 11-1 i opplæringsloven omhandler samarbeidsutvalg (SU) ved grunnskolene. I lovbestemmelsens annet 
ledd heter det: ”Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen”. Denne retten 
ble kommentert i Sivilombudsmannens melding fra 1998 hvor det ble påvist saksbehandlingsfeil i fire 
klagesaker om skolenedleggelser. En gjennomgående feil var at de lovbestemte samarbeidsutvalgene 
som skal opprettes ved skolene, ikke hadde fått uttale seg om nedleggingsvedtakene slik de hadde etter 
grunnskolelovens § 32 nr. 2 (og den nye opplæringslovens § 11-1). Sivilombudsmannen påpekte at en 
rett til varsel og uttalerett for de som er rammet av avgjørelsen (retten til kontradiksjon), må anses som et 
grunnleggende rettssikkerhetskrav ved offentlig myndighetsutøvelse. 
 
Ut fra ovennevnte må kommunen gi alle berørte parter anledning til å uttale seg før forskriften om 
skolenes inntaksområder endres eller oppheves, jf forvaltningslovens § 37. Blant annet må utkastet 
sendes på høring til samarbeidsutvalgene ved de enkelte skolene i kommunen før endelig vedtak kan 
fattes.  
 
 
Kommunestyret drøftet framtidig skolestruktur i møte 28.05.2009 hvor følgende vedtak ble fattet: 

 
1. Ungdomstrinnet blir værende i Forsøl skoleåret 2009 – 2010. Nærmere avgjørelse tas i 

forbindelse med skolestrukturdebatten høsten 2009  

2. Iverksetting av forsøk mellom Forsøl skole og Forsøl barnehage om organisering etter 

oppvekstsentermodell med felles virksomhetsleder for skole og barnehage utredes med 

sikte på oppstart fra høsten 2010.  

3. Daltun skole videreføres som en 1. – 10. skole.  

4. For å sikre kvaliteten i opplæringstilbudene ved Daltun, Kårhamn og Akkarfjord skoler 

forutsettes kommunestyret at skolene i forbindelse med årsplanarbeidet utarbeider 

konkrete planer for faglige og sosiale samarbeidstiltak med andre skoler.  

5. Det fastsettes en minimumsbemanning på 2 stillingshjemler ved den enkelte skole. 

Samtlige skoler skal som normalordning ha egen rektorstilling.  

6. Eventuelle barnehagetilbud på Seiland og Sørøya som lokaliseres til skolene, forutsettes 

organisert etter oppvekstsentermodell med rektor som virksomhetsleder.  

 
Bakgrunnen for utsettelsen av høringen knyttet til Elvetun skole var som følger: 

 
• Planarbeidet med omkjøringsvei/tunnel og prosjektering av Elvetun skole må ses i sammenheng 

(samfunnsmessige konsekvenser). 

• Når høringen sendes ut, bør plassering av omkjøringsvei/tunnel og skolebygg/barnehagebygg 

være avklart da dette sannsynligvis vil være av betydning for høringsinstansenes uttalelser. 

• Plasseringen vil i alle fall ha betydning for administrasjonens vurdering/tilråding. 

• Prosjekteringsarbeidene (både for en eventuell ny skole på Elvetunområdet og en eventuell 

fellesskole i Baksalen) kan uansett tidligst ta til i oktober 2009. 

• Utsettelse gir bedre tid til å kvalitetssikre de investeringsmessige konsekvensene av de to 

skolestrukturalternativene (en framtidig skolestruktur med eller uten Elvetun skole). 

• Opptak av skolebegynnere ved Elvetun, Baksalen og Fuglenes skoler til skolestart høsten 

2009 skjer etter gjeldende skolestruktur. 

 
 

Forsøl skole 



Revidert prosjektrapport av 10.03.2009 ”Forbedret ressursbruk, Skolestruktur, Hammerfest kommune” 
tar for seg de samfunnsmessige -, pedagogiske - og økonomiske konsekvensene gjeldende evt. flytting av 
Forsøls ungdomstrinn. I tillegg vises det til høringsuttalelsene i saken. Prosjektrapporten, 
høringsuttalelser samt innspill på folkemøte høst 2009 viser at det er ulike synspunkter og faglige 
begrunnelser i saken. 
 
Fra prosjektrapporten: 
”Som det framgår av elevtallsprognosene, vil elevtallet på ungdomstrinnet ved Forsøl skole ligge mellom 
7 – 13 de nærmeste årene. Elevtallet på de enkelte årstrinn vil variere fra 0 – 7, men som oftest ligge 
mellom 2 - 4 elever. Selv om det for mange elever oppleves som trygt å kunne gjennomføre 
ungdomsskolen innenfor et lite og kjent miljø, er en samlet prosjektgruppe enige i at de fleste elevene på 
denne alderen vil ha godt av å oppholde og utvikle seg i et større læringsmiljø. Breilia skole, som nå 
framstår som en topp moderne ungdomsskole, har ledig kapasitet og ligger godt innenfor akseptabel 
skyssavstand. Vi har også registrert at de minste skolene allerede har problemer med å rekruttere lærere 
som oppfyller de nye kompetansekravene for å undervise på ungdomstrinnet (krav om 60 studiepoeng 
for å undervise i fagene matematikk, engelsk og norsk). Disse problemene antas å vedvare da flertallet av 
lærere prioriterer å arbeide i større faglige miljøer.”  
  
 
Elvetun skole 
Samfunnsmessige konsekvenser: 
Prosjektrapporten innehar momenter for og mot opprettholdelse av Elvetun skole. 
”Følgende momenter taler for opprettholdelse av Elvetun skole som en 1. – 4. skole: 

• De reviderte elevtallsprognosene tilsier et høyere elevtall i inntaksområdet Baksalen/Elvetun 
enn tidligere prognoser. Det er også sannsynlig at antall elever i nærområdet til Elvetun skole 
vil øke (jf. fordelingen av årskullene 2006 og 2007). 

• Elvetunområdet ligger sentralt til og har unike muligheter/kvaliteter som skole- og 
oppvekstområde i sentrum av Hammerfest. 

• Skoleveien til andre skoler blir lengre. Den vil tidvis være værhard, og behovet for skoleskyss 
vil øke. 

• Dagens opplæringstilbud ved Elvetun skole vurderes som godt. Elevmassen er oversiktlig og 
aldershomogen, og skolen er godt egnet til å ta imot minoritetsspråklige elever.  

• En overføring av alle/de fleste elevene til Baksalen skole, vil medføre at Baksalen blir en stor 
skole med minimum 300 elever. Dette vil kunne oppfattes som utrygt; - spesielt for de minste 
elevene. 

• Elvetun ligger sentralt til i forhold til å kunne avlaste både Baksalen og Fuglenes skole hvis 
elevtallet øker mer enn dagens prognoser tilsier. 

 
Følgende momenter taler for nedleggelse av Elvetun skole og overflytting av elevene til Fuglenes og 
Baksalen skoler. 

• Løsningen er økonomisk fordelaktig med hensyn til drift og investering. 
• Fuglenes skole har ledig kapasitet til å ta i mot ”Molla-elevene” 
• Baksalen skole har behov for en omfattende rehabilitering. Det vurderes derfor som svært 

gunstig å kombinere en utvidelse av skolen som en del av denne renoveringen. 
• Elevene unngår å måtte bytte skole i løpet av barneskolen. 
• Selv om Baksalen skole vil bli en stor barneskole (litt over 300 elever) i Hammerfest-

sammenheng, vurderes det som fullt mulig å komme fram til bygningsmessige og pedagogiske 
løsninger som ivaretar behovet for et oversiktlig og trygt læringsmiljø også for de minste 
elevene. 

• Det er ingenting som tilsier at elevene vil få et dårligere opplæringstilbud ved Baksalen skole.  
• Både Fuglenes og Baksalen skoler har nær tilgang til attraktive uteområder som muliggjør 

allsidig aktivitet både sommer og vinter.  
 



 
Elevgrunnlaget, gjeldende skolebegynnere ved Elvetun skole, fordeler seg på ”bydelsområder” som vist 
under. Tallene varierer fra år til år. Men det er verd å merke seg at det er kortere avstand til Fuglenes 
skole enn til Baksalen skole u Sone 1.  
 
Tab. 15 
Årskull 
 

Sone 1 
Molla-
Breila skole 

Sone 2 
Breilia sk –  
Bybo 

Sone 3 
Idrettsv  
tom 30/31 
Henneskrysset 

Sone 4 
Henneskrysset 
-Hauen 

Andre soner Sum 

2007 2 10 10 7  29 
2006 5 5 11 6  27 
2005 2 7 2 4  15 
2004 2 7 4 3  16 
2003 4 7 3 3  17 
2002 6 11 4 1 2 24 
2001 1 4 4 1 0 10 
2002 2 11 3 1 1 18 
1999 3 6 7 2 2 20 
Årskullene 2007 – 2003: per 25.01.08, årskullene 2002 – 1999: per 01.10.08 
 
Følgende oversikt viser avstander mellom Baksalen og boområder i inntaksområdet: 
Baksalen skole – Krysset Idrettsveien/Blåsenborg  1 km 
Baksalen skole – Hammerfest kirke  2 km 
Baksalen skole – ”Nissenjordet”   1 km 
Baksalen skole – Breilia skole (via Storvannsveien) 2 km 
Fuglenes skole – Storelvbrua    1,8 km 
 

 
 
Pedagogiske konsekvenser:  
Her vises til ”Revidert prosjektrapport av 10.03.2009 ”Forbedret ressursbruk, Skolestruktur, 
Hammerfest kommune” tab. 6, kap. 6.1. hvor styrker/svakheter ved små skoler er drøftet. Også 
her er det slik at ett og samme forhold, for eksempel små, oversiktlige 
arbeidsforhold/skolemiljø, vil kunne vurderes som svært positivt av noen (både foresatte, elever 
og lærere), men som negativt av andre.  
 
Andre konsekvenser for elever og foresatte: 
Det er umulig å kunne forutsi hvordan samtlige enkeltelever og foresatte vil oppleve overgangen 
fra et skolemiljø på rundt 70 elever til et skolemiljø på ca 300 elever. Før en evt. flytting, er det 
av stor betydning at det foretas en grundig planlegging av overgangen i forhold til best mulig 
tilrettelegging for både elever / foreldre og lærere. En god overgangsplan må fokusere på 
praktisk tilrettelegging, motivasjonsfaktorer og sentrale kritiske suksessfaktorer. 
 
Vi ser en tendens til at flere elever søker seg vekk fra Elvetun skole. Årsakene til dette er flere 
og sammensatte. Men det syns som at flere ønsker et større miljø og at det selvsagt er en del 
usikkerhet knyttet til skolens framtid. Skoleåret 2010 vil det være 63 elever ved skolen.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Det er vanskelig å beregne besparelser knyttet til strukturendringer, men ved å ta utgangspunkt i 
GSI-rapporteringer og regnskapstall har en kommet fram til følgende: 
Under forutsetning av at ungdomstrinnets elever fra Forsøl og elevene fra Elvetun skole overføres til 
henholdsvis Breilia (2011) og Baksalen skoler (2013), vil besparelsen bli som følger (helårsvirkning): 
 
Skole Besparelse 

Pedag. hjemler 
Besparelse Sfo-
hjemler 

Besparelse 
andre hjemler 

Besparelse 
bygningsm. 
drift 

Økte 
skyssutgifter 

Sum 
besparelse per 
år 

Elvetun skole 2,0 = kr 860 000 0,5=kr. 212 000 0,5= kr. 170 000 Kr. 345 000 Kr. 61 000 Kr. 1 526 000 
Forsøl skole 2,6= kr 1 118 000    Kr. 34 000 Kr. 1 084 000 
       



Sum 4,6= kr 1 978 000 0,5= kr. 212 000 0,5= kr. 170 000 Kr. 345 000 Kr. 95 000 Kr. 2 610 000 
 
Elvetun skole: Av skolens (inkl. sfo) 13,4 hjemler skoleåret 2009/10 forutsettes det at 10,4 følger med elevene ved overføring til 
annen skole. Den bygningsmessige besparelsen utgjør 50% av skolens regnskap for 2009. Økte skyssutgifter tar utgangspunkt i 
at inntil 5 elever (1. årstrinn) får daglig skoleskyss og at inntil 20 elever (øvrige årstrinn) får skyss vinterhalvåret (90 dager). 
Forsøl skole: Skolen (inkl. sfo) har skoleåret 2009/10 til sammen 8,8 hjemler. Samtlige lærerhjemler (2,6) som skoleåret 
2008/09 er knyttet til ungdomstrinnet, forutsettes bespart. Breilia skole beholder imidlertid dagens personalressurser selv om 
skolens elevtall reduseres. Økte skyssutgifter tar utgangspunkt i 8 elever. 

 
Endringene ved Forsøl skole forutsettes å kunne iverksettes fra 01.08.2011, mens det er uklart når man 
vil kunne hente ut gevinsten ved nedleggelsen av Elvetun skole. Det er per dato uklart når Baksalen skole 
vil være klar til å ta imot elevene fra Elvetun skole. Mye tyder på at det tidligst kan skje fra skolestart 
høsten 2013 under forutsetning av at planarbeidet med rehabilitering/utvidelse av Baksalen skole starter 
opp tidlig i 2010. Den vedtatte ”Økonomiplan 2010-2013” legger opp til en byggestart ved Baksalen 
skole i 2013.  
 

Besparelser investeringer  

Hammerfest Eiendom KF har gjort en analyse av kostnadene ved rehabilitering av Baksalen skole med 
og uten inkludering av Elvetun, samt ny Elvetun skole. Denne viser at differansen mellom utbygging 
uten og med inkludering av Elvetun er på kr. 31 000 000. Dette utgjør i overkant av 30% av 
investeringene knyttet til å bygge en ny skole ved Elvetun. Totalt vil dette gi en investeringsbesparelse på 
kr 61 000 000.  
 
Alternativ  
Ny Elvetun skole Kr.   92 000 000 
Ny Baksalen skole Kr. 185 000 000 
Ny Baksalen inkl. Elvetun Kr. 216 000 000 

 
 
Det vises for øvrig til en utredning gjort av NORUT ”Grunnskole-undervisning, 
bosettingsmønster og utgiftsutjamning” (2010) hvor det fremgår at Hammerfest har et 
besparingspotensiale knyttet til å drive en mer kostnadseffektiv skole gjennom å redusere antall 
skoler i kommunen. I rapporten foreslår NORUT: 
1-10 skole (liten):  4 
1-10 skole (mellom):  1 
1-7 skole (stor):  2 
8-10 skole:   1 
 
 
Rådmannens vurdering 
 
NORUTS rapport gir signaler vedrørende en helhetlig skolestruktur i Hammerfest kommune. 
Gjeldende sak omfatter kun Elvetun og Forsøl skole. Hensikten med å ta med NORUTS 
beregninger her er kun ment som en pekepinn på hvordan en kan drive en mer kostnadseffektiv 
skole.  
 
Forsøl:  
Argumentene for å beholde ungdomstrinnet ved Forsøl skole vurderes å være drøftet grundig i 
revidert prosjektrapport av 10.03.09 samt saksframlegg til kommunestyret 28.05.09, og – slik 
rådmannen vurderer det – er det ikke framkommet nye momenter i saken. Overføringen til 
Breilia skole vurderes ikke å være i konflikt med Barnevernkonvensjonens artikkel 3 (barnets 
beste). Skyssavstanden til Breilia skole ligger godt innenfor akseptabel skysslengde/reisetid, og 
elevene vil kunne sikres et opplæringstilbud ved Breilia skole som vil være kvalitativt godt både 
sosialt og med tanke på faglig bredde og spisskompetanse. Frykten for at tap av ungdomstrinnet 
vil vanskeliggjøre rekrutteringen og føre til et dårligere/smalere fagmiljø ved Forsøl skole, er 



etter rådmannens vurdering reell. Dette forholdet må vies særlig fokus ved evt. overflytting, - da 
med vurdering av rekrutterings- og stabiliseringstiltak. For øvrig kan det være et poeng at 
forventet boligutbygging i Forsøl vil medføre behov for utvidelse av barnehage og skole. En 
flytting av ungdomstrinnet vil bidra til en løsning. 
 
Det er ikke uventet at samtlige høringsuttalelser fra klubber, råd og utvalg samt signaler fra 
folkemøtet ved Forsøl skole går imot forslaget om overføring av ungdomstrinnet til Breilia 
skole. Argumentasjonen for å beholde ungdomstrinnene ved skolen er også velkjent. Det er 
imidlertid viktig at man – når man skal vurdere forslaget til endringer i skolestrukturen - ikke 
glemmer at utgangspunktet for prosjektet ”Forbedret ressursbruk” var at det skulle igangsettes et 
effektiviseringsarbeid som skulle medføre innsparinger i kommunens. For å oppnå besparelser i 
en nødvendig størrelsesorden er det - etter rådmannens vurdering – nødvendig å foreta 
strukturelle endringer i skolestrukturen. Kommunens økonomiske utvikling gjør det nødvendig å 
iverksette innsparingstiltak. Overføring av ungdomstrinnet til Breilia vil gi en årlig besparelse på 
1.084.000,-. 
 
 
Elvetun 
Elvetunområdet vurderes å ha en svært gunstig plassering for en 1.-4.skole.  
Imidlertid viser framlagte høringsforslag til tunnelutslag/innfartsvei, jfr Forslag til 
Kommunedelplan mars 2010, at det ikke vil være mulig å planlegge ny skole på området 
kombinert med noen av tunnel/vei-alternativene. Dette er av avgjørende betydning for 
rådmannens vurdering i saken. 
 
Elvetun skole er nå i midlertidige lokaler som på kort sikt vurderes som funksjonelle 
undervisningslokaler. Imidlertid er leiekostnadene for Elvetun midlertidige skole såpass høye, at 
det økonomisk vil være riktig å få på plass en permanent løsning i inneværende 
økonomiperiode. Dette kan kun løses ved en utbygging av Baksalen skole. 
Beregningene av investeringskostnadene ved utbygging av skolene, viser at en kan spare  
61 mill ved kun utbygging av Baksalen. 
 Rådmannen anbefaler derfor at Elvetun skole nedlegges, og at arbeidet med 
rehabilitering/utvidelse av Baksalen skole framskyndes. Ut fra elevtallsprognosene og avstand 
til nærmeste skole foreslås det i rapporten at Fuglenes/Reindalen inntaksområde utvides til å 
omfatte Molla (avgrenset av Breilia skole/Storelva).  
Endelig tidspunkt for nedleggelse av Elvetun skole er avhengig av ferdigstillelse av Baksalen 
skole.Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole overføres til Breilia skole fra 01.08.2011. 
2. Elvetun skole legges ned og elevene overflyttes til Baksalen og Fuglenes skole. Nedleggelse 

realiseres når Baksalen er ferdig utbygd. Saken sendes ut på høring jfr. Opplæringslovens 
§8-1 og forvaltningsloven § 2, 

3. Fuglenes/Reindalen inntaksområde (barnetrinnet) utvides til å omfatte Molla (avgrenset av 
Breilia skole/Storelva).  
 

 
 
 



PS 33/10 Diverse referatsak 

RS 10/9 Referat fra møte i Seksjon for Miljørettet helsevern 24.02.10 

RS 10/10 Bostøtte 2010 

RS 10/11 Utgår. 

RS 10/12 Referat fra møte i Hammerfest meninghetsråd 25.02.2010 

RS 10/13 Tidligere vinnere kulturpris kulturstipend idrettstipend - vedlagt 

RS 10/14 Status godkjenning av skoler og barnehager i Hammerfest kommune per  

                01. april 2010 - vedlagt 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 



PS 34/10 Godkjenning av protokoll 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Protokoll fra møte den 22.03.2010 – godkjennes. 
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