
 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 02.04.2009 
Tid: 09:00 – 14:20 

 

Faste medlemmer som møtte:   

Navn   
Alvin Vaséli Medlem RØDT 
Kristine Jørstad Bock Leder AP 
John Wahl Medlem AP 
Wenche Stenvoll Medlem perm. e. sak 34/09 AP 
Frank Hansen Medlem AP 
Berit Hågensen Medlem AP 
Jarle Edvardsen Medlem AP 
Tor-Ivar Heggelund Medlem AP 
Hans Mathias Ellingsen Medlem AP 
Elin Mølmann Holmgren Medlem ankom kl 0950 AP 
Reidar Johansen Medlem SV 
Bente Orvik Medlem SV 
Jan-Erik Hansen Medlem KRF 
Raymond Robertsen Medlem H 
Håkon Rønbeck Medlem innhabil i sak 26/09 H 
Bjørg Eva Eliassen Hamsund Medlem H 
Herold Paul Paulsen Medlem forfall fra sak 27/09 og 

resten av dagen. 
H 

Rolf H. Fjellstad Medlem FRP 
Lars Mathisen Medlem FRP 
Anne-Mette Bæivi Medlem KYST 
Ronny Holm Medlem AP 

 

Faste medlemmer som ikke 
møtte: 

  

Navn   
Snorre Sundquist NESTL AP 
Marianne Sivertsen Næss MEDL AP 
Jonas Valle Paulsen MEDL AP 
Andreas W. Wiese MEDL AP 
Monica Strømme MEDL AP 
Svein Aspelund MEDL SV 
Ole Martin Rønning MEDL H 
Steve Sivertsen MEDL FRP 

 

Varamedlemmer som møtte:   

Navn   



Liv Lorentzen Andreas W. Wiese AP 
Tom Mortensen Jonas Valle Paulsen AP 
Grethe Ernø Johansen Marianne Sivertsen Næss AP 
Willy Olsen Snorre Sundquist AP 
Haldis Olsen Monica Strømme AP 
Vigdis Guleng Svein Aspelund SV 
Per Gunnar Arnesen Ole Martin Rønning H 
Mia Hansen Steve Sivertsen FRP 
Kristel Moniquie Jørgensen Møtte for Håkon Rønquist i sak 

26/09 og for Herold Paulsen fra 
sak 27/09 og ut møte. 

H 

 
28 representanter (av 29) til stede. Elin M. Holmgren ankom kl. 0950. 
29 representanter (av 29) til stede.  
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn 
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, konsulent Anne Tørseth, 
næringskonsulent Bjørn Harry Risto og sektorledere Torbjørn Næss, Steinar Paulsen og Arvid 
Isaksen. 
 

 
Kristine Jørstad Bock  Svanhild Moen 
Ordfører  formannskapssekretær 
 

Saksliste 

Saksnr Innhold 

PS 26/09 2 gangs behandling for boligområdet i Melkøyveien 

PS 27/09 Nyetablering - Allmed legesenter Hammerfest 

PS 28/09 Revidering av vedtekter for skolefritidsordningene i Hammerfest 
kommune 

PS 29/09 Budsjettregulering investeringer 2009 - Bruk av ubrukte lånemidler fra 
2008 

PS 30/09 Diverse referatsaker 

PS 31/09 Godkjenning av møteprotokoll 

PS 32/09 Bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

(Ekstraordinært KOU-styret behandler saken samme dag) 

PS 33/09 Økt bevilling til fiskerifond 

PS 34/09 Interpellasjon - Ingen rein på Kvaløya 

 
 
Innkalling – enstemmig godkjent 
 
Saksliste / dagsorden: 
Sakene 26/09 til og med sak 34/09 – enstemmig godkjent. 
 



John Wahl fremmet på vegne av AP forslag om at Jarle Edvardsen (AP) velges som 
varaordfører til kommunestyret den 02.04.09 – godkjent. 
 
Rådmann Leif Vidar Olsen informere om Forbedret ressursbruk jfr. notat utdelt på møtet. 
 
Plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen og sektorleder Torbjørn Næss ga en orientering om 
Universal utfordring i ”det nye helsehuset”. 
 
 

PS 26/09 2 gangs behandling for boligområdet i Melkøyveien 

Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan og Bygningslovens § 27-2 egengodkjenner Kommunestyret 
reguleringsplanen for boligområdet i Melkøyveien slik den er lagt frem.  Planvedtaket 
annonseres og planen sendes rette fagmyndigheter.  

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 10.03.2009  

 

Behandling 

Som innstillingen – enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

I medhold av Plan og Bygningslovens § 27-2 egengodkjenner Kommunestyret 
reguleringsplanen for boligområdet i Melkøyveien slik den er lagt frem.  Planvedtaket 
annonseres og planen sendes rette fagmyndigheter.  
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2009  

Behandling 

Håkon Rønbeck (H) erklærte seg innhabil i saken og fratrådte. Kristel Moniquie Jørgensen (H) 
tiltrådt. 
 
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

I medhold av Plan og Bygningslovens § 27-2 egengodkjenner Kommunestyret 
reguleringsplanen for boligområdet i Melkøyveien slik den er lagt frem.  Planvedtaket 
annonseres og planen sendes rette fagmyndigheter.  
 

PS 27/09 Nyetablering - Allmed legesenter Hammerfest 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Etableringen av Allmed legesenter i nye lokaler støttes på følgende måte: 
 
Det kjøpes aksjer for 2,5 Mkr i eiendomsselskapet som skal drive lokalene. 



 
Aksjekjøpet for 2,5 Mkr finansieres ved låneopptak. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2009  

 

Behandling 

Rådmann fremmet endring i innstillingen: 
I siste setning endres låneopptak til fondsmidler. 
 
Alvin Vasèli fremmet på vegne av Rødt, Kystpartiet og KRF følgende forslag: 

1. Hammerfest formannskap vil på nåværende tidspunkt ikke støtte Allmed legesenters 
søknad. 

2. Hammerfest formannskap vil i samarbeid med Allmed legesenter se på andre løsninger 
når det gjelder lokaliteter til legesentret. 

3. Hammerfest kommune vil behandle saken når ulike alternativ er utredet. 
 
Votering: Innstillingen m/endring fikk 8 stemmer og Rødt, Kystpartiet og KRF fikk 1 stemme. 

Vedtak 

Etableringen av Allmed legesenter i nye lokaler støttes på følgende måte: 
 
Det kjøpes aksjer for 2,5 Mkr i eiendomsselskapet som skal drive lokalene. 
 
Aksjekjøpet for 2,5 Mkr finansieres ved fondsmidler. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2009  

Behandling 

Håkon Rønbeck (H) tiltrådte møte. Herold Paulsen meldte forfall og  Kristel Moniquie 
Jørgensen (H) tiltrådt som vara. 
29 representanter (av 29) til stede. 
 
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 
Saken utsettes til det er avklart om det kan tilbys lokaler til Allmed i det nye omsorgssenteret 
eller i Isbjørnklubbens lokaler. 
 
Utsettelsesforslaget fikk 11 stemmer for og 17 stemmer mot. 

 
Alvin Vasèli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag: 

4. Hammerfest formannskap vil på nåværende tidspunkt ikke støtte Allmed legesenters 
søknad. 

5. Hammerfest kommunestyre vil i samarbeid med Allmed legesenter se på andre 
alternative løsninger når det gjelder lokaliteter. 

6. Hammerfest kommune vil behandle saken når ulike alternativ er utredet. 

 
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 
Aksjekjøp i lokaler til Allmed skal gjøres og forvaltes gjennom Hammerfest Eiendom KF.  

 
Votering: Formannskapets iInnstilling fikk 18 stemmer og Rødt fikk 11 stemme. 



                Høyres forslag fikk 11 stemmer og 18 stemmer mot. 

Vedtak 

Etableringen av Allmed legesenter i nye lokaler støttes på følgende måte: 
 
Det kjøpes aksjer for 2,5 Mkr i eiendomsselskapet som skal drive lokalene. 
 
Aksjekjøpet for 2,5 Mkr finansieres ved fondsmidler. 
 

PS 28/09 Revidering av vedtekter for skolefritidsordningene i Hammerfest kommune 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner forslaget til reviderte vedtekter for skolefritidsordningene i 
Hammerfest kommune.  
Vedtektene gjøres gjeldende fra dato. 

Behandling 

Som innstillingen – enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Kommunestyret godkjenner forslaget til reviderte vedtekter for skolefritidsordningene i 
Hammerfest kommune.  
Vedtektene gjøres gjeldende fra dato. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2009  

 

Behandling 

Voteringen ble foretatt uten representant Raymond Robertsen (H). 
28 representanter (av 29)til stede. 
 
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. 
                 

Vedtak 

Kommunestyret godkjenner forslaget til reviderte vedtekter for skolefritidsordningene i 
Hammerfest kommune.  
Vedtektene gjøres gjeldende fra dato. 
 

PS 29/09 Budsjettregulering investeringer 2009 - Bruk av ubrukte lånemidler fra 2008 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til disponering av ubrukte lånemidler, kr 
13 149 978,56, fra 2008. 
 



Saksprotokoll i Formannskapet - 12.03.2009  

 

Behandling 

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 
Endelig oppstart av byggestart av bygging av Park i Strandparken startes ikke før: 

1. – arbeidet med tiltak for å forbedre tilgjengeligheten til inngangene i Nav bygget er 
avsluttet (jfr. Arb. Gruppe nedsatt av KOU) 

2. Endelig oppstartsvedtak gjøres av Formannskapet innen 1. mai 2009. 
 
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. 
                 Høyres forslag – enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til disponering av ubrukte lånemidler, kr 
13 149 978,56, fra 2008. 
 
Endelig oppstart av byggestart av bygging av Park i Strandparken startes ikke før: 

1. – arbeidet med tiltak for å forbedre tilgjengeligheten til inngangene i Nav bygget er 
avsluttet (jfr. Arb. Gruppe nedsatt av KOU) 

2. Endelig oppstartsvedtak gjøres av Formannskapet innen 1. mai 2009. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2009  

 

Behandling 

Håkon Rønbeck fremmet følgende forslag om å stryke parentesen  
(jfr. Arb. gruppe nedsatt av KOU) - strykes 
 
Anne-Mette Bæivi fremmet på vegne av Kystpartiet følgende forslag: 
Kommunestyret beslutter at vannbalankin til parken i Strandparken tas ut av prosjektet. 
 
Hans M. Ellingsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: 
I vedtaket strykes ”Nav bygget” og erstattes med ”Det nye helsehuset”. 
 
Navneforslaget omgjøres og oversendes administrasjonen. 
 
Votering:  
Kystpartiets forslag fikk 4 stemme og 25 stemmer  
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling m/endring – enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til disponering av ubrukte lånemidler, kr 
13 149 978,56, fra 2008. 
 
Endelig oppstart av byggestart av bygging av Park i Strandparken startes ikke før: 



1. – arbeidet med tiltak for å forbedre tilgjengeligheten til inngangene i Nav bygget er 
avsluttet.  

2. Endelig oppstartsvedtak gjøres av Formannskapet innen 1. mai 2009. 
 

PS 30/09 Diverse referatsaker 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2009  

 

Behandling 

Referatsakene tas til orientering – enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Referatsakene tas til orientering. 
 
 

RS 09/2 Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hammerfest 

kommune 

PS 31/09 Godkjenning av møteprotokoll 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2009  

 

Behandling 

Protokoll fra møte den 26.02.09 godkjennes – enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Protokoll fra møte den 26.02.09 godkjennes. 
 
 

PS 32/09 Bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Hammerfest kommune etablerer bofellesskap for enslige mindreårige i Hammerfest med 
inntil 8 plasser. Disse bosettingene forutsettes realisert innenfor rammene av det tidligere 
vedtaket om å bosette 25 flyktninger i 2009. 

2. Hammerfest kommune ved Hammerfest eiendom kjøper egnet bolig, og inngår 
samarbeid med Husbanken med sikte på tilskudd for slike formål 

3. Innvandrertjenesten og barneverntjenesten er ansvarlig for tilrettelegging, gjennomføring 
og oppfølging av tiltaket 

4. Det engasjeres en ansvarlig prosjektleder for tiltaket i løpet av våren 2009 
5. Bosetting og etablering av bofellesskapet for enslige mindreårige gjennomføres i løpet 

av høsten 2009 



Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2009  

 

Behandling 

Alvin Vasèli erklærte seg innhabil som saksbehandler og fratrådte som politiker. 
8 representanter  (av 9) til sted. 
 
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

1. Hammerfest kommune etablerer bofellesskap for enslige mindreårige i Hammerfest med 
inntil 8 plasser. Disse bosettingene forutsettes realisert innenfor rammene av det tidligere 
vedtaket om å bosette 25 flyktninger i 2009. 

2. Hammerfest kommune ved Hammerfest eiendom kjøper egnet bolig, og inngår 
samarbeid med Husbanken med sikte på tilskudd for slike formål 

3. Innvandrertjenesten og barneverntjenesten er ansvarlig for tilrettelegging, gjennomføring 
og oppfølging av tiltaket 

4. Det engasjeres en ansvarlig prosjektleder for tiltaket i løpet av våren 2009 
5. Bosetting og etablering av bofellesskapet for enslige mindreårige gjennomføres i løpet 

av høsten 2009 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2009  

 

Behandling 

Alvin Vasèli erklærte seg innhabil som saksbehandler og fratrådte som politiker. 28 
representanter (av 29) til sted. 
 
Styret for kultur, omsorg og undervisning (KOU) behandlet saken i eget møte samme dag kl. 
11.00.  Vedtaket ble som formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt. 
 
Votering: KOU – styrets vedtak – enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

1. Hammerfest kommune etablerer bofellesskap for enslige mindreårige i Hammerfest med 
inntil 8 plasser. Disse bosettingene forutsettes realisert innenfor rammene av det tidligere 
vedtaket om å bosette 25 flyktninger i 2009. 

2. Hammerfest kommune ved Hammerfest eiendom kjøper egnet bolig, og inngår 
samarbeid med Husbanken med sikte på tilskudd for slike formål 

3. Innvandrertjenesten og barneverntjenesten er ansvarlig for tilrettelegging, gjennomføring 
og oppfølging av tiltaket 

4. Det engasjeres en ansvarlig prosjektleder for tiltaket i løpet av våren 2009 
5. Bosetting og etablering av bofellesskapet for enslige mindreårige gjennomføres i løpet 

av høsten 2009 
 



PS 33/09 Økt bevilling til fiskerifond 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Hammerfest formannskap vedtar å øke rammene for årets tildeling fra fiskerifondet med inntil 
kr 1 000 000,-. 
Beløpet belastes fondskapitalen i fiskerifondet. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2009  

 

Behandling 

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag i retningslinjene: 
Rådmannen får fullmakt til å disponere fondskapitalen i fiskerifondet til fiskeriformål innenfor 
de retningslinjene som gjelder i reglementet for tildeling fra fiskerifondet. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig  
                Høyres fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot. 
 

Vedtak 

Hammerfest formannskap vedtar å øke rammene for årets tildeling fra fiskerifondet med inntil 
kr 1 000 000,-. 
Beløpet belastes fondskapitalen i fiskerifondet. 
 
Rådmannen får fullmakt til å disponere fondskapitalen i fiskerifondet til fiskeriformål innenfor 
de retningslinjene som gjelder i reglementet for tildeling fra fiskerifondet. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2009  

 

Behandling 

Votering: 1. avsnitt enstemmig vedtatt. 
                2. avsnitt fikk stemmer 23 for og stemmer 6 mot. 
 

Vedtak 

Hammerfest kommunestyret vedtar å øke rammene for årets tildeling fra fiskerifondet med inntil 
kr 1 000 000,-. 
Beløpet belastes fondskapitalen i fiskerifondet. 
 
Rådmannen får fullmakt til å disponere fondskapitalen i fiskerifondet til fiskeriformål innenfor 
de retningslinjene som gjelder i reglementet for tildeling fra fiskerifondet. 
 

PS 34/09 Interpellasjon  - Ingen rein på Kvaløya 

 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2009  

 

Behandling 

Wenche Stenvoll fikk innvilget permisjon fra kl. 13.25. 
28 representanter (av 29) til stede. 
 
Følgende Interpellasjon kommunestyremøte 2.april 2009 fra Høyre v/Raymond Robertsen : 
 

Ingen rein på Kvaløya 
I mange år har konflikten mellom Hammerfest befolkning og reindriftsutøvere på Kvaløya vært 
svært stor. Konflikten har i hovedsak gått ut på uenighet om inngrep i og rundt Hammerfest, og 
utilfredsstillende gjeting av rein i sommermånedene. Som følge av dette har man etter 
Hammerfest Høyres mening blitt tvunget til bl.a. å bygge et reingjerde rundt Hammerfest som 
har liten støtte blant byens befolkning, og liten effekt på problemene det var ment å løse. En 
annen konsekvens av byggingen av reingjerdet, er reindriftens holdning til Hammerfest om 
omegn turlags aktiviteter i friområdene rundt Hammerfest. Reindriften har protestert kraftig på 
turlages planer om turkasser utenfor reingjerdet, og Hammerfest Høyre mener dette er en 
problematikk Hammerfest kommune må adressere umiddelbart, før dette får utvikle seg. 
Hammerfest Høyre mener all rein på Kvaløya må fjernes, og at staten må bidra til at dette skjer. 
Konfliktnivået mellom byens befolkning og reindriften har gått over i en fase der den er skadelig 
for begge parter. Gjennom sine siste utspill har reindriften mistet all troverdighet blant 
Hammerfestingene, og man registrerer at reindriften definerer all areal utenfor reingjerdet som 
områder de har eksklusiv rett til å benytte. Dette fryktet Hammerfest Høyre på et tidlig stadium, 
og har ved flere anledninger foreslått løsninger som bidrar til at reingjerdet kan rives. 
Hammerfest Høyre frykter at reindriften på Kvaløya kan forsinke, og i verste fall stoppe en 
positiv utvikling i Hammerfestregionen. Bedrifter og innbyggere i Hammerfest vil ha behov for 
mer areal i fremtiden, og Hammerfest kommune oppfordrer innbyggere til å bruke utmark rundt 
Hammerfest på fritiden. Å være ute i naturen er viktig for alle som bor i kommunen, og nye 
investeringer vil kreve at mer areal tas i bruk. Det vil derfor være umulig å utvikle Hammerfest, 
dersom ikke areal utenfor reingjerdet kan benyttes. Hammerfest Høyre mener derfor at 
reindriften står i veien for en god utvikling, og kan bidra til at Hammerfestregionen går glipp av 
mange arbeidsplasser. 
Hammerfest Høyre mener at reinbeitedistrikt 20 gjennom side handlinger har vist at de ikke 
ønsker å samarbeide med befolkningen i Hammerfest. Man har ikke overholdt sin gjeteplikt, og 
har dermed tvunget frem en dårlig løsning i form av et reingjerde. Man har ikke overholdt sine 
forpliktelser m.h.t. vedlikehold av dette gjerdet, og derved påført skattebetalerne i Hammerfest 
en stor kostnad. Når man i tillegg viser en negativ holdning til personer til fots utenfor 
reingjerdet, mener Hammerfest Høyre at Hammerfest kommune ikke har noe annet valg, enn og 
arbeidet for at all rein på Kvaløya fjernes. 
 

Hammerfest Høyre spør derfor ordføreren: 
 
1. Er hun enig med Hammerfest Høyre at reindriften på Kvaløya har bidratt til å øke 

konfliktnivået mellom dem selv og Hammerfest kommune? 
2. Er ordføreren enig med Høyre at reingjerdet, og konfliktnivået mellom byens befolkning 

og reindriften er til hinder for en positiv utvikling i Hammerfestregionen? 
3. Er hun enig med Høyre om at Hammerfest kommune må starte arbeidet med å få 

reindriften fjernet fra Kvaløya? 



4. Er ordføreren enig med Høyre at Hammerfest kommune setter av kr 1 million kroner for 
å starte arbeidet med å få Kvaløya reinfri, og at det nedsettes et utvalg som får i oppgave 
med å føre denne prosessen? 

5. Er ordføreren enig med Høyre at reingjerdet må rives, og reinproblematikken løses på en 
permanent måte? 

 

Ordførerens svar på spørsmålene: 
Det er riktig at det i mange år, lenge før reingjerdet kom, har vært et konfliktfylt forhold mellom 
befolkningen i Hammerfest og rein beite distriktet. Dette ut fra at deler av reinen søker inn i 
sentrum og gjør store ødeleggelser og griser til i parker, skolegårder, kirkegårder, hager m.m. De 
siste årene har det vært tiltakende at ikke bare oksereinen søker inn til sentrum, men antallet 
simler med kalver i sentrum har stadig vært økende.  
 
Huseiere og kommunen har ved ulike anledninger anmeldt reindrifta for ikke å ivareta gjete- og 
utdrivningsplikten når reinen er på ulovlig beitegrunn. Ødeleggelsene ble etter hvert så store, i 
tillegg til at reinen var til sjenanse både for trafikk og folk at kommunen og reinbeite distriktet i 
dialog med staten, satte opp reingjerdet rundt Hammerfest.  
Staten tok selve kostnadene med gjerdet og kommunen skulle sette av et vedlikeholdsfond og 
reindrifta skulle stå for vedlikeholdet. Det er ingen grunn til å legge skjul på at det siste har vært 
vanskelig å få til i praksis.  
 
Så har det vært innkjøringsproblemer med å få til et tett gjerde og at en i snørike vintre har noen 
problemer med å ha hele gjerdet snøfritt før reinen flyttes over til Kvaløya.  
Det er derfor kjøp inn mobilt gjerde som skal benyttes der det ordinære gjerdet er ned snødd. 
Gjerdet har etter hvert begynt å fungere etter hensikten og sist sommer fikk en gjort mye arbeid 
med konstruksjon av gjennomgangsporter, forbedringer i områder der reinen fortsatt kom inn. 
Det siste som er gjort er å gå over til rør ferister istedenfor elektriske ferister som Statens 
Vegvesen monterte mot kommunens anbefaling.  
 
Det var imidlertid langt mindre ødeleggelser i parkene på blomster og busker var 
tilbakemeldingen fra parkvesenet sist sommer og det var langt mindre tilgrising i skolegårder, 
barnehager og lekeplasser m.v. av rein skit.  
 
Fortsatt er det noen smutthull ved bruer og elveløp, overganger i bratte heng og at porter blir 
stående oppe. Ikke minst så vi at veldig mye rein kom inn i flyplassområdet som følge av 
anleggsvirksomhet rundt flyplassen. I fjord sommer var det største” innsiget” av rein som kom 
inn fra dette området.  
 
Nå er så vidt jeg skjønner anleggsvirksomheten rundt flyplassen og vei omlegging ferdig og det 
skal derfor være gode muligheter for å tette denne lekkasjen som følge av åpne porter og 
provisoriske gjerder i dette området i Fuglenesdalen.  
 
Jeg er uenig med interpellanten om at reingjerdet i seg selv har øket konfliktnivået mellom 
lokalbefolkningen og reindrifta. Da det er mindre ødeleggelser og rein i sentrum, har det tvert i 
mot dempet konfliktnivået. Så er jeg enig i at reinbeitedistriktets skriv om byens befolknings og 
turlagets aktivitet var en uklok handling. Dette kunne vært løst langt enklere med en dialog i 
forhold til varsomhet i kalvingssesongen.  
Dialog ville raskt avdekket at Hammerfestingene bruker Kvaløya varsomt. 
 
Så var det hinder til positiv utvikling i Hammerfest regionen, jeg vil holde meg til Kvaløya når 
jeg skal uttale meg om det. 



Hammerfest har hatt en formidabel utvikling siden 2002, vi har vokst i folketall, vi har bygd 
rekord mange boliger i kommunen og vi har hatt et næringsliv som har vokst både i aktivitet og 
areal utnyttelse. 
 
Det er fakta, så kan man få inntrykk fra media, interpellanten og andre at reinbeite distriktet har 
hindret utvikling men fakta er at de siste 17 år vi behandlet mellom 70 og 80 planer i 
kommunen. Det er to saker som har gått i reinbeite distriktets favør. Det er scooter cross banen 
på Forsølhøyda og det er masse uttaket på Strømsnes. 
Jeg skulle selvfølgelig har gjennomført disse prosjektene også men det er stoppet av landbruks 
dep til fordel for reinbeitedistriktet. 
 
Ny reguleringsplan er under utarbeidelse i kommunen og det som ligger i den er at vi har vekst 
og vi skal ha mer vekst. Vi trenger areal mye mer areal og det er ikke bare i sjø så det kommer 
til å gå ut over reinbeite distriktets beite arealer i fremtiden. 
 
Når det så gjelder bruk av Kvaløya utenom sentrum, er det selvsagt slik at verken Hammerfest 
Kommune eller andre innstaner i dette land etter det jeg kjenner til har mulighet til å hindre folk 
å bevege seg i Guds frie natur. Friluftsloven og Reindriftsloven hjemler alminnelig fri ferdsel i 
naturen.  
 
Hær legger reinbeite distriktet seg ut med det grunnleggende i det å leve i Norge. 
Reindriftsloven har riktignok bestemmelser om at en skal opptre med varsomhet eksempelvis i 
kalvingsområder. Vi har i alle år benyttet naturen og tatt hensyn til reindrifta. Folk må fritt 
kunne ferdes i de områdene en har brukt i ualminnelige tider og det er ikke slik at turlaget har 
laget nye turløyper, kassene som folk bruker er jo satt opp på deler av Kvaløya der folk normalt 
ferdes og det er tull å hevde at det er et idrettsarrangement om folk tar med seg et turkort og 
stempler i en kasse dersom folk tar seg en ettermiddagstur.  
 
Når det så gjelder å arbeide for å få stoppet reindrifta på Kvaløya, er dette et forslag Hammerfest 
Arbeiderparti tidligere har tatt opp. Så er det slik at Kvaløyas areal deles mellom Hammerfest 
kommune og Kvalsund kommune. Sist denne saken var oppe hadde ikke Kvalsund innvendinger 
mot at det var sommerbeite på øya og delte dermed ikke Hammerfest kommunes syn på dette 
spørsmålet. Det ble samtidig gitt klart uttrykk for fra reindriftsforvaltninga og sentrale 
myndigheter/landbruksdepartementet om at Kvaløya ikke ville bli frigitt som 
sommerbeiteområde.  
Dersom eksempelvis Hammerfest og Kvalsund kommune skulle komme til en enighet om og 
”kjøpe ut” reinbeitedistriktet” som er her i dag har vi fått klar beskjed fra 
landbruksdepartementet om at da vil det komme inn andre reinbeitedistrikt.  
 
Reinnæringen er en primærnæring i Norge med rettigheter som forvaltningsorgan på lik linje 
som landbruk, miljø, kulturminner, statens vegvesen, avinor og fiskeriene. 
Hammerfest kommune har også gjennomført en beitegransking av Kvaløya for å kunne påvise at 
den er nedbeitet.  
 
Avslutningsvis vil jeg peke på at riving av reingjerdet ikke er noen løsning så lenge det er 
sommerbeite på øya. Reingjerdet har den misjon at reinen etter hvert som den ikke kommer inn i 
sentrum blir mindre ”urbanisert” og det i seg selv etter hvert med føre at reinen blir mer sky for 
mennesker på samme måte som rein i andre reinbeitedistrikt som ikke ferdes i by sentrum.  
 
Så svaret er nei, reingjerdet skal ikke rives det skal driftes. 2009 blir første sesong med full 
virkning av gjerdet. 
 Hvis det ikke fungerer med optimal drift da må det fjernes. 



Men før vi gjør det må vi ha en annen permanent løsning som det vil ta mange år å jobbe fram. 
En løsning som også mange har tatt til orde for er å slakte ned ”denne urbaniserte by reinen”. 
Dette er et tiltak som skal tas opp igjen med reindrifta for dette må de kunne igangsette 
umiddelbart. 
 
Til det siste spørsmålet og til interpellasjonen er svaret ja, jeg ønsker å bidra til å løse 
reinproblematikken på en permanent måte. 
 
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag  

1. Hammerfest kommune mener at reindriften på sikt må stanse sin virksomhet på Kvaløya 

2. Hammerfest kommune nedsetter et utvalg som skal arbeide med å få Kvaløya reinfri. 

Utvalget skal bestå av representanter oppnevnt fra politikerne og rådmannen, samt 

ekstern kompetanse 

3. Hammerfest kommunestyre ber rådmannen ved neste budsjettregulering påse at dette 

utvalget har tilstrekkelig budsjett. 

Votering: Forslaget fikk 8 stemmer for og 20 stemmer mot. 
 
 

 


