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2 MEDVIRKNING – TEMA TRIVSEL, LIVSKVALITET OG OPPVEKST

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015 – 2027

Hammerfest kommunestyre har i kommunal planstrategi vedtatt revidering av
kommuneplanens samfunnsdel med oppstart i 2014. Hovedmålet med planarbeidet er å
utarbeide en revidert kommuneplan, samfunnsdel for perioden 2015-2027, som gir mål og
strategier for langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling av Hammerfest kommune.
Det er etablert ulike temagrupper i arbeidet, og et av temaene er trivsel, livskvalitet og
oppvekst.
Arbeidet er godt i gang, og det har vært gjennomført en bred medvirkningsprosess som
grunnlag for innspill til politisk behandling.

MEDVIRKNINGSPROSESS
For å sikre god og bred medvirkning er det gjennomført folkemøte, satt opp veggaviser på
ulike steder i kommunen, vært avholdt «gjestebud» og cafébord. I tillegg har Facebooksiden
«Hva er det gode liv for alle i Hammerfest kommune de neste 12 årene?» vært åpen gjennom
hele perioden.

Folkemøte/fremtidsverksted
Folkemøtet/fremtidsverksted ble avholdt 25.11.14 kl. 18-21 på Scandic hotell. Antall
deltakere var 42 stykker.
Møtet ble åpnet av prosjektleder. Deretter et kulturelt innslag fra BURT, barne- og
ungdomsrevy og teaterlag.
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Det var seks inviterte innledere som snakket om temaet »Det gode liv i Hammerfest de neste
12 år» fra ulike perspektiver på bolyst; mangfold, folkehelse, kultur og idrett, frivillighet og
oppvekst.
Etter innledningsforedragene ble temaene diskutert i grupper som la frem forslag til tiltak.
Engasjementet var godt, og det kom frem mange gode tiltak.
Innspillene presenteres på de neste sidene, og er ikke i prioritert rekkefølge.
Perspektiv
Mangfold og
bolyst

Tema
Holdningsendring og mangfold

Defineres her
som kulturelt,
etnisk, sosialt,
politisk og
funksjonelt
Deltakelse i lokalsamfunnet
Ungdom og medvirkning

Fokus på å snakke sammen, se hverandre i
øynene

Mangfold i arbeidslivet og i politikk,
kommuneledelse

Lavterskel aktivitet / der man møtes
(balløkke, frisbeegolf m.m.)

Teknologi og møteplasser
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Innspill / Tiltak
Må begynne med oss selv og
lære av barna som har en
naturlig åpenhet mot
omgivelsene.
Ha mot til å bli kjent med
nye naboer, mennesker i
nærmiljøet med annen
bakgrunn /
innvandrerbakgrunn.
Alle skal kunne delta,
uavhengig av bakgrunn.
Ungdommens stemme må
høres / tydeligere stemme i
samfunnsdebatten.
Mobilfrie skoler og
teknologifrie fritidstilbud.
Foreldre må være forbilder i
forhold til tilgjengelighet og
det å «logge av».
Fremmedspråklige også i
lederstillinger i det private
næringsliv, og i kommunen.
Personer med
innvandrerbakgrunn
representert i det politiske
liv, kommunestyre etc.
Det kan bli for mye
organisering og ledelse i
idrettstilbud.
Barnetråkk for å vise vei til
lavterskel aktivitet (der barn
og unge møtes).
Gir nye muligheter for
kommunikasjon. Når ut til
mange. Eks. uorganiserte
grupper som oppfordrer til

Folkehelse og
bolyst

Ettervern for psykisk syke og
rusavhengige

Arbeid med bistand

Ungdom og arbeid

Kultur, idrett
og bolyst

Ansvarliggjøring

Holdningsendring

Grønt areal

Flere idrettsanlegg
Mangfoldsdag (kommunen som arrangør)
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joggeturer etc. via Facebook
«Beredskapsgruppe»;
bestående av nødvendig
personale som kan ta i mot
brukere når de skrives ut av
institusjon.
Hjelpetelefon; et fast
telefonnummer til lokalt
hjelpeapparat som kan
brukes den første tiden etter
utskriving.
Tiltakspakke; behandling,
trening, bolig (små boliger
med personale), aktiviteter
og personale på fellesarealer.
Øke kommunal innsats
sammenlignet med i dag.
Flere arbeidsplasser, større
variasjon på type arbeid.
Stimuleringstilskudd til
arbeidsgivere som har et
arbeidstilbud til ungdom.
Alle må ta ansvar,
kommunen, lag og
foreninger, frivillige
organisasjoner.
Holdningsendring innenfor
kultur og idrett- spesielt rettet
mot tilflyttere og
innvandrere. Ivaretakelse for
integrering.
Oppgradere de grønne
arealene vi har (Jansvannet,
Storvannet).
Trekke inn pensjonister i
forskjønningsarbeidet.
Treningsapparater i parker,
boligområder m.m.
Utbedring av eksisterende
anlegg.
Informere om ulike
aktiviteter.
Skape varige relasjoner

Nettside for informasjon om aktiviteter
Bolyst og
frivillighet

Bosetting i kommunens distriktsområder

(i distriktene)

Infrastruktur

Oppvekst og
bolyst

Bolig

Vedlikehold av bygg

Legge mer til rette for uteaktiviteter

Allsidige aktiviteter
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mellom folk
Starte fra starten av/ begynne
på nytt (for dårlig det vi har).
Beholde folketall
Anskaffe «reserveboliger»
for folk som ønsker å prøve å
bo en periode på Seiland.
Mye uutnyttet boligareal som
bør benyttes.
Beholde ungdom.
Beholde eldre.
Skaffe eldreboliger.
Godt skoletilbud – redd
skolen.
Sikre telefon og
internettforbindelse.
God fastlandsforbindelse.
Hjelp hos naboer =
Frivillighet.
Frivilligheten lever i beste
velgående i distriktene.
Mulighet for å skaffe en
anstendig bolig er sentralt for
oppvekst.
Vedlikehold av kommunale
boliger og ande offentlige
bygg.
Sykkelstier, lysbelagte
turstier og skianlegg,
sparkeføre (uten strøsand),
tilrettelegging for
funksjonshemmede.
Ha tilbud om aktiviteter for
alle aldre, behov og ulike
funksjonshemminger.
Allsidig aktivitet, særlig ved
Storvannet.
Lettere finne informasjon om
aktiviteter, særlig til
nyinnflyttede.

Veggavis
Hammerfests befolkning har hatt mulighet å komme med forslag til hva det gode liv er i
Hammerfest de neste 12 år, via veggavis som var hengt opp på arbeidsplasser,
frivilligsentralen, voksenopplæringen, ungdomsskole og videregående skole.
Perspektiv
Mangfold og
bolyst

Tema
Harmoni

Innspill / Tiltak
At alle er likeverdige uansett
legning, hudfarge og livsstil
Flerkulturelt samfunn
En god innvandrertjeneste
Nok arbeid
Bruktbutikk til byen
Flere og varierte butikker

Næringsutvikling

Folkehelse og
bolyst

Frihet til å leve det livet en ønsker seg
Sanitetsbadet

Pusse opp basseng og
garderober
Sykkelfelt på vei
Gang og sykkelstier overalt
Isfrie veier/fortau over hele
byen
Fortau og veier hvor en kan
benytte spark
Lys i turstier
Bedre skilting hvor ting er
Bilfritt sentrum
Gågate med tak
Avskaffe utvinning av fossilt
brensel og erstatte med
bærekraftige/fornybare
energikilder
Mer hjelp til eldre som bor
hjemme
En velfungerende rus- og
psykiatritjeneste
Et godt ettervern for
rusmisbrukere
Flerbruksmuligheter
- Klatring
På Tyven og Storfjellet.

Bedre veier

Energikilder

Eldre innbyggere
Rusmisbrukere

Kultur, idrett
og bolyst

Storhall
Flere turhytter
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Bedre bymiljø

Gjøre byen finere
- Omsorg for plener,
busker og blomster
- Plante nye og stelle
det som finnes
- Unngå stier over
plener
- Strandpromenade
På rådhusplassen
På Storvannet og Jansvannet

Skøytebane
Sommercrossbane
Spisesteder
Rådhusplassen

Frivillighet og
bolyst
Oppvekst og
bolyst

Tilrettelegge ved sjøkanten
Lag et levende sentrum
- Bort med biler
- Kafeer
- Boder

Bowlingbane
Plante flere trær innenfor gjerdet
Turnhall
Innendørs paintballhall
Oppgraderte lekeplasser
Gapahuk og bålplasser
Nærhet i små lokalsamfunn
Bevare Frivillighetssentralen
Reisemuligheter

Båtplasser i sentrum
Gode skoler og barnehager
Studenter
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Over hele byen
I turløyper
Se naboen

Ny flyplass
Terminalbygg i havna med
venterom og overbygg for
båttrafikk
Flere bussavganger og bedre
rutetabell
Eventuelt spleise på båt
Over hele byen
Billigere studenthybler
Studentkro

Gjestebud og cafébord
Det ble gjennomført ett av seks planlagte gjestebud. Dette foregikk i hjemmet hos en vert,
med hans/hennes venner og bekjente. Det ble også gjennomført et cafébord, med diskusjon
rundt bordet på en av byens kafeer.
Perspektiv
Tema
Innspill / Tiltak
Frivillighet
Legge til rette for at lag og
Mangfold og
foreninger kan ha tilgang på
bolyst
lokaler til sin virksomhet.
Samarbeide med frivillige og
ulike lag om turer for
pensjonister på dagtid.
Organisere gå-grupper i regi
av frivillige.
Boliger
Ulike boalternativer.
Tilby trygge og gode
lånebetingelser som gir
mulighet for kjøp av egen
bolig.
Infrastruktur
Bedre bussforbindelser
Folkehelse og
bolyst
Lesbare og forståelige
rutetabeller
Gratis buss hele året
Bedre av/påstigning utenfor
AKS
Redusere parkeringsbetalte
områder
Rimeligere parkering
Flybuss til Alta bør øke
avgangene
For høye flypriser fra
Hammerfest
Større politisk aktivitet for
flyplass på Grøtnes
Bevare og utvikle sykehuset
Flere sykehjemsplasser
Merke turstier
Lengre lysløyper
Byens fotballbane
Hammerfest stadion som
byens fotballbane.
Mulighet for leie av
kommunale turhytter.
Døgnåpen barnehage,
barnevaktordning for

Kultur, idrett
og bolyst

Oppvekst og

Nettverk småbarnsfamilier
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tilflyttere uten
familienettverk.

bolyst

Facebook
Facebooksiden «Hva er det gode liv for alle i Hammerfest kommune de neste 12 årene?», har
vært åpen gjennom hele perioden.
Perspektiv
Tema
Innspill / Tiltak
Hammerfest utad
Service, godt humør,
Kultur, idrett
pågangsmot, hjertevarme og
og bolyst
sjarme kjennetegner byen
vår.
Levende sentrum
Parkeringsavgiftene må ned,
de er for høye.
Ettervernsprosjektet
Må bestå, da det betyr mye
Folkehelse og
for mennesker som sliter med
bolyst
eller annen form før rus. Det
handler om likeverd og om å
gi mennesker en sjanse til å
komme tilbake til samfunnet.

VEIEN VIDERE
Hammerfest kommune ønsker å takke kommunens innbyggere for et godt engasjement og
flott medvirkning. Innspill som har kommet frem i de ulike medvirkningspr
osessene vil bearbeides i det videre planarbeidet, hvor det skal utarbeides forslag til mål og
strategier for de neste 12 årene i kommunen.

Takk til hver og en som har bidratt!
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3 MEDVIRKNING – TEMA UNG I HAMMERFEST 2027
Paneldebatt 20.11.2014 – «Ka e viktig for dæ»

Forbedret kollektivtransport (ikke
tilfredsstillende i
dag)






Utdanning –
bekymring frafall i
videregående
opplæring









Byutvikling





Flere ruter og hyppigere avganger
o Større mulighet for å komme seg til og fra aktiviteter
Samhandling mellom Boreal og skolene
o Rutetider bør legges opp etter skolestart/ slutt.
Opplyse flere om Funk kortet, bra og billig
Flere busser -> Miljøvennlig by å bo i

Bedre lærlingetilbud
Satsning på yrkesfag
Økte studiemuligheter i Hammerfest:
o Bredere høyskole/ universitetstilbud
 Må kunne konkurrere med andre byer om studenter.
o Bli en attraktiv by å bo i
Leksehjelp i ungdomsskole
Tidlig intervensjon -> bedre skolehverdag
Bedre oppfølgingstilbud fra PPT og rådgivere i ungdomsskole og
videregående opplæring
Bruke talerett i kommunestyret mer aktivt enn i dag –
ungdomsrådet
Vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet/ etablere seg
med de høye prisene vi har i dag, samt høye leiepriser
Bygge flere boliger og tilpasse skatt til eiendomsmarkedet
Bygge mer spredt, mot Akkarfjord, og gjøre det mer attraktivt å bo
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Rådhusplassen - et
mer attraktivt og
levende sentrum

Fraflytting –
hvorfor?

Fritidsaktiviteter –
Hva trenger vi mer
av?


























der. Innlemme Akkardfjord i Hammerfest i større grad.
Bygge boliger på Prærien, Baksalen, Akkarfjord.
Bygge høyt i sentrum.
Brosteintorg, benkeplasser, blomster, naturlig møteplass for alle
Gågatepreg, transportfri sone
Mulighet for konsertarrangementer
Mulighet for å ha permanente salgsboder, ala Tromsø
Burger King
Bedre shoppingmuligheter enn i dag.
Liten by
Se mer av verden
Bedre shopping i andre byer
Mer kaféliv i andre byer
Klima kan være en utfordring for noen
Begrensede muligheter til å reise
Viktig å utvikle planer for flyplass på Grøtnes
Kystvei fra Alta til Hammerfest
For lite fritidsaktiviteter
Lite sosialt som skjer
Bootleg gjør en viktig jobb 
Videreføring av byutvikling
Bowlinghall i sentrum, på kaia.
Gode fritidstilbud
o gjør at ungdom trekkes mer mot positive miljøer og
aktiviteter
Støtte opp om de mindre aktivitetene som sliter økonomisk.
Mangfold i aktiviteter er viktig!

12

Innspill fra Open Space 20.11.2014

Hvordan ser
Rådhusplassen ut om
12 år?









Ungdom om 12 år.
Kordan vil du at
dæm skal ha d?









Drømmedag: Kordan
e min drømmedag i
Hammerfest?







Roboter overalt
Folk går på rådhusplassen for det er flere butikker og
restauranter
Egen bod for Bootleg Event
Wipeout Sone
Sinsykt mye mer ungdomstilbud
Gågate med blomster
Utekafe som bygges inn slik at den kan brukes på vinteren også.
Med varmelamper
Seilskuta rives
Internasjonale boder med mat
Ungdom er for det meste interessert i gaming, og vil være det om
12 år også. Men det vil være flere typer spill, spillstasjoner, og Pc.
Det vil også spilles mer som lag og team.
Bootleg event skal være et stort eventbyrå.
Bedre uteliv
Jeg vil at ungdom om 12 år skal være mer aktive og ikke bare
sitte inne med pc. Vil ha flere tilbud som bowling og pingpong.
Vil at det skal være kanonball-lag her i Hammerfest
Bowlinghall åpner
Burger King/ Mc Donalds åpner
Justin Bieber kommer til Hammerfest
One direction kommer
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Ordfører for en dag:
Ka ville æ bestemme:
























Ka e bra i
Hammerfest?

100 millioner- Hvis
æ fikk bestemme, ka
ville æ brukt pengan
på?



















Stort LAN
Nudelsjappe
Paintballbane
Muligheter for Cosplay
Gå på et stort marked
Masse shopping
Når Vetle blir ordfører i Hammerfest
Vi får en egen applebutikk her
Hayley Williams kommer
Lage flere filmer om Hammerfest
Stor konsertscene
Senke leilighetsprisene
Ikke gi så masse til fotball, men prioritere mindre idretter som
kanskje sliter mer økonomisk.
Åpnet sushibar, og frozen youghurt
Øke satsning på lærlinger
Gi mer penger til Bootleg event
Starte kanonball lag og tilpasse busstilbudet fra Rypefjord
Åpnet en ny hall i nærheten av sentrum, blandethall for gaming,
bordtennis, kjøpe/selgemarked.
Eksotisk godteri i butikk som ikke de andre butikkene har
Kostymebutikk og utstillingshall.
Sørget for at Hammerfest skolen ble best i verden
Gitt mer støtte til kultur for unge, som flere konserter på AKS
rettet mot ungdom.
Bootleg event
Bootleg ungdomshus
Ordfører Alf
Tommy Niska får ting til å skje i byen
Friidretten
AKS
Bedre veier
Bowlinghall
Bedre lærlingetilbud
Egne leiligheter for ungdom
Vekstfremmende skattelette for eiendom og næringsliv
En butikk som selger internasjonale klær/ moteklær fra for
eksempel Paris
Nytt sykehus
Crossbane, pimpe biler, scootercross arrangement, spillbutikker
Åpne bilutstilling
Flere bensinstasjoner
Forbedre Bootleg Event
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Bosatte enslige mindreårige flyktninger - sjef for en dag, hva vil du endre?
04.12.2014
Trafikklys

Steinhus
Kulturopplevelser
Jobb

Bro over havna
Flyplass

Dyrepark
Park

Bolig

Flere butikker





























I storsvingen og i sentrum
Trygghet
Pent å se på
Sikkerhet
Trehus kan fort brenne eller blåse bort
Farlig med trehus
Vil gå på konserter
For få filmer på kinoen
Viktig med yrkesrettet skole
Skole for ingeniører
Mere praksis
Yrkesveiledning
Langt å gå til fuglenes
Slik bro som i Kvalsund
Flyplassen er for liten
Større fly
Internasjonale flyreiser
Alle dyr kan komme
Afrikanske dyr
En park hvor folk kan møtes i mørketiden for å hilse på
hverandre
En park med mye lys i
Vi må se hverandre
For lite bolig i Hammerfest for oss
Det må bygges / kjøpes boliger
Hybelleiligheter
Klær, pc,
Mer næringsliv
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Støtte til idrett

Større Bootleg

Skole














Små idrettslag
Drakter
Mat
Viktig for å holde seg frisk
Leie av bane / Bygge bane
Vi vil ha større bootleg
Det må være plass til alle
Åpent i helgene
Bedre lærere
Gratis kantine
Nytt skolemateriell
Nye bøker

Jentegruppe fra VO-Senteret 10.12.2014
Hva synes dere er
bra med
Hammerfest?
Hvordan er det å bo
her?





De trives, de liker å bo her
De har familien sin her, og det er viktig
Synes det er kaldt nå, men fint og lyst på sommeren

Hva gjør dere på
fritiden?











Ser på tv og film
Trener på Gym 1, ikke i saltimene
Spiller i band
Spiller gitar på kulturskolen
Går på kino
Mer lys ved skolene, det er mørkt å være ute og leke
Steder å sykle på sommeren
Større sentrum
Savner flere butikker som for eksempel Hennes og Mauritz og
butikker som selger klær for ulike nasjonaliteter
Flere fagtilbud på videregående skole. Utdanning er viktig
Vanskelig å bli kjent med norske ungdom. Må kunne snakke
veldig godt norsk for å komme i kontakt
Tivoli
Stor klesbutikk
Flere hus
Restauranter, gjerne fra forskjellige kulturer
Dyrehage
Stor park, gjerne i sentrum, med trær, blomster, gress, benker
Stor stadion til fotball
Kantine på skolen
Større flyplass. Burde være fly som går direkte til Oslo for
eksempel
De er mer ute

Hva savner dere i
Hammerfest?



Hva bør vi bygge i
Hammerfest?











Hva gjør ungdom i
Hammerfest om 12
år?
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Unge brukere i Rus- og Psykiatritjenesten
Tilbakemelding





Bra med Hammerfest







Behov for bedre ettervern om en kommer fra
institusjonsbehandling
Behov for flere sosiale aktiviteter i Hammerfest
Behov for et mer tilgjengelig og rimeligere bolig- og leiemarked i
byen
Behov for flere midlertidige botilbud/ hospits.
Behov for flere butikker, mer utvalg.
Stort og tilgjengelig rusmiljø i Hammerfest, rykter sprer seg fort
Snøscooter – muligheter for å drive med spennende sport
Liten og fin by
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4 MEDVIRKNING TEMA KUNNSKAP OG KOMPETANSE
Arrangementet Tenketank ble gjennomført som et åpent møte med 23 inviterte innledere.

Invitasjon til tenketank

«Kunnskap og kompetanse Hammerfest 2027»
AKS Frityren onsdag 3.desember 2014, kl. 10 - 13
Hammerfest kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel og ønsker bred
medvirkning i arbeidet. Formålet er å lage en plan som gir mål og strategier for langsiktig og
bærekraftig samfunnsutvikling for Hammerfest. Ett av temaene er «Kunnskap og
kompetanse».
Hvilke valg og prioriteringer bør gjøres for å møte framtidas utfordringer? Vi ønsker innspill
i forhold til temaet fra dere. I den forbindelse arrangerer Hammerfest kommune en tenketank
hvor sentrale aktører innen offentlig drift og sentrale næringsinteresser skal få mulighet til å
hjelpe oss i å gjøre de rette valgene fram mot 2027.
Vi ber dere om å presentere et tre minutters innspill hvor dere tar utgangspunkt i egen
bedrifts/enhets tenkte utfordringer fram mot 2027.
- Lag et «bilde» på hvordan du ser for deg din bedrift/enhet i 2027. Her er det
anledning til å tenke utenfor boksen, gjerne komme med dristige og spenstige
tanker
-

Hvilke 2-3 råd vil du gi kommunen for at vi skal komme dit

Følgende holdt innledning:
Ordfører Alf Jacobsen
Arve Paulsen, Barn og unge, Hammerfest kommune
Are Antonsen, Fjordtun skole
Grete Mehus, UIT
Ragnar Bakken,
Marianne Vadem, Finnmarksykehuset
Lena Nilsen, Finnmarksykehuset
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Trine Eliassen, Hammerfest Næringsforening
Bjørn Bjørgve, Eni
Linda Jensen, Helse og omsorg
Henrik Skjelbred, Ungdomstjenesten
Edel Marie Brynjulfsen, Verk
Catrine Alseen, Statoil
Christer Ringheim, Barn og unge, Hammerfest kommune
Marianne S. Næss, Hammerfest videregående skole
Morten Åberg, Utdanningsforbundet
Alvin Vaséli, Voksenopplæringen
Kjell Kristoffersen, HFO
Roger Pedersen. Grieg Seafood
Kåre Tormod Nilsen, Hammerfest Fiskeribase
Geir Nesse, Samfunn og utvikling, Hammerfest kommune
Ann Kirstin Kvalsvik, Johannes Kvalsvik, Akkarfjord
Innledernes presentasjoner legges ut på hjemmesiden Hammerfest.kommune.no under
Kommuneplanens samfunnsdel.
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5 MEDVIRKNING – TEMA NÆRINGSUTVIKLING
Innspill i workshop 13.1.2015 i forbindelse med revidering av
kommuneplanens samfunnsdel
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Registrerte deltagere:
Kjetil Solvang, Finnmark Ressursselskap
Stig Rune Johansen, Aibel
Ørjan Bock, Smart Hotel
Jan Rune Mortensen, Pro Barents
Kåre Tormod Nilsen K TO 9
Kjartan Mikalsen, Pro Barents
Even Sageng, Gagama
Inger Lise Mathisen, Gagama
Roy Mansika, Applay Sørco
Rune Wedding, HONU
Trine Bredal Hauan, Pro Barents
Bjørg Alvestad, Bedriftskompetanse
Trine Eliassen Hammerfest Næringsforening
Truls Mehus, Reklamehuset Nord
Guri Bjørkli, Næringshagen
Randi Næss, Bring Polarbase
Jørn Eldby, Sintef Nord
Alf Eirik Johansen, TESS
Linda Hassfjord, AKS
Marit Hansen, Barentshavkonferansen
Ketil Holmgren, Polarbase
Per Åge Hansen, Hammerfest Havn
Jan Tore Markussen, Kinevo
Roger Kristoffersen, Hammerfest kommune

Odd Børge Pedersen, Hammerfest kommune
Bjørn Harry Risto, Hammerfest kommune
Jørn Berg, Hammerfest kommune
Christian Astrup Bakke,Hammerfest kommune
Øyvind Sundquist, Hammerfest kommune
Åse Malene Kongsbak, Hammerfest kommune
Nina-Maria Järnstedt, Hammerfest kommune
Grethe Nissen, Hammerfest kommune
Knut Arne Iversen, Hammerfest Turist
Ove Røeggen, Hammerfest Næringsforening
Nina K. Jonassen, Petro Arctic
Odd Edvardsen, Hammerfest kommune
Kjell Ove Lie, Applay Sørco
Ole J. Kleven, Kleven Jakt & Fiske
Tom Erik Ness, Hammerfest kommune
Jeanette Morland,Hammerfest Næringsinvest
John Wahl, Hammerfest Havn
Tor Jonny Sivertsen, Kleven Jakt & Fiske
Kristine Jørstad Bock, KjB
Grethe Ærnø Johansen, Formannskapet
Bjørn Bjørgve, Eni Norge
Ove Røe Jensen, Hammerfest Næringsinvest
Annie K. Jensen, Avinor Hammerfest Luft
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Tema

Hammerfest mot 2027

9 prioriterte områder:
2-3 terminaler med eget driftsselskap – bli senter for mottak for Vest-Finnmark
Nødvendig tilrettelegging for tungtransport
- Truckstopp
- Press mot sentrale myndigheter i forhold til kontroll av tungtransport
Planlegging for tilrettelegging når det blir mer transport med båt (mot dagens
biler)
Tilrettelegge for flere funksjoner rundt flyplassen på Grøtnes
Krav til vintervedlikeholdsstandard på R94 må heves
- Bedre brøyting og strøing
Henvisningsskilt mot Hammerfest, før Skaidikryss
Tunnel til Seiland
- Gir mulighet for nærings- og boligutbygging
Bedre kollektivtilbud
- By + distrikt
- Båt og buss
- Hasvik / Måsøy tas med
Sørøyveien realiseres ved sammenslåing med Hasvik
Fiskeri/Havbruk, Prioritet 1:
sjø og kystnære
Samling av alle typer sjømat i en klynge/base (fiskeri)
arealer
- Synergi i form av gjensidig utnytting av råstoff og kapp – marint reststoff 40%
- Transport/ logistikk
- Frysehotell
- Slakteri, kombinert oppdrett og levende fangst
- Kassefabrikk
- Fôr
Prioritet 2:
Hammerfest som sjømatdistrikt. Marin champagne!
- Promotere Hammerfest som merkevare, koblet mot reiseliv inkl. fisketurisme.
- Kokkenes sjømat-Mekka!
- Lokal produksjon av fôr.
- Samordnet markedsføring – rent og uten tilsetningsstoffer, høy kvalitet
- Fisketorg og Mathall
Prioritet 3:
Oppdrett og kystfiske- Råstoff - produktutvikling – FOU (slakting av levende
lagret torsk)
Havbruk  Kvalitet, problem
å levere kvalitet til brukeren
Prioritet 4:
Satse på nye arter – «Iphish» (inspirert av Steve Jobs) – innovativ tenking rundt fisk,
med fokus på krabbe
Prioritet 5:
Design av fiskebåter – viser til et gjennomført prosjekt
Prioriterte områder:«VitenSenter»
Kulturnæring,
reiseliv, reindrift
- På Salen
og landbruk
- Barentshavet
- Vår historie
«Arktisk Hage»
- På Skansen
Logistikk og
samferdsel
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- Med badeland
- Med akvarium
Sjøsamisk kultur
- Lokal mattradisjon
- «Gamvik-lam» /Seiland-lam
- Fisk
Arealer til disse næringene: Salen, Skansen og Forsøl

Petroleum og
industri

Seiland Nasjonalpark – Norges mest besøkte!
Ny cruisehavn – 50-76 cruiseanløp i året!
300 km merkede turstier !
God logistikk til Seiland og Sørøya
Gruppe 1
Prioritet 1:
Subsea Senter for all aktivitet i Barentshavet med infrastruktur, kompetanse og
kapasitet
Prioritet 2:
Driftssenter for Barentshavet – alle driftsorganisasjoner for Barentshavet etablert her
Hammerfest har en sentral rolle for russisk side, som kompetanseby, servicebase og
maritimt transportknutepunkt
Gass benyttes i stor grad innenfor industri og logistikk – Hammerfest sentral fordi
LNG produseres her, og fordi infrastruktureier, omsetningsselskap og
transportselskaper drives herfra
- Båttransport / LNG / Regionalt
- Gasskraftverk
- Gruveindustri + foredling i Kvalsund
Fortsette å utvikle i et nasjonalt /internasjonalt perspektiv
Prioritet 3:
Maritimt mangfold og kompetanse
- Rederi som leverer til Barentshavet men også nasjonalt/internasjonalt
- IMR, Supply osv
Prioritet 4:
Vi blir stadig dyktigere på samarbeid!
- Fremsnakking
Gruppe 2
5 prioriteringer som henger sammen:
Subsea-aktivitet (need to have)
Drift og vedlikehold – Arktisk service HUB
- Fagarbeidere i bunn
- Kaldt klima
- Riggvedlikehold (nice to have)
Infrastruktur
- Flypriser
- Vei
- Hav
Videreforedling – industriell bruk av gass
Kompetanse på alle nivå – Kompetanse bygger/tiltrekker kompetanse
- Fagarbeidere
- Teknisk personell
- Ingeniører
Bli best i verden! Krever prioritering og samarbeid med andre miljøer
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Offentlige og
private tjenester
og handel

- mellom geografiske steder
- mellom fagmiljøer
Fasilitator for møteplasser lokalt og andre steder
- konferanser
- delegasjoner
- møteaktivitet
Prioriteringer gjeldende private tjenester / handel:
Netthandel (positiv)
Tilpasning og fornying
Servicetilbud / Åpningstider
Lokale næringsstoffer: mat, drikke og håndarbeid
Viktige stikkord gjeldende offentlige tjenester:
Gründerveiledning for å øke nyetablering
Attraktivt bysentrum
Tilrettelegge for etableringer
Nærhet til offentlige tjenester «på veien til byen/jobb»
Innebygd torg (glass) – bruk av AKS Frysa
Gjestehavn og gjesteparkering for bl.a. bobiler
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6 MEDVIRKNING – TEMA KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON OG
ØKONOMI
Gruppearbeid i stor ledergruppe 12. november. Gruppene hadde ca 40 min til diskusjon.
Fokus: Kultur og bolyst
 Andel minoritetsspråklige i Hammerfest vil øke
 Skape bolyst for innvandrere (økende andel opp mot 30%)
 Vi trenger mer frivillighetsarbeid – som er gratis
 Frivillighet er viktig! Frivillige, ildsjeler – hvordan ta vare på disse, hvordan overføre
kunnskap til neste generasjon – kursing, rekruttering
 Innvandrere/minoritetsspråklige må tas med mer systematisk
 Inkludere minoritetsspråklige både i frivillighet og det kommunale arbeidet – lære opp
innvandrere i frivillighet
 Hvordan er det å være nytilflytter – hvem møter deg, god introduksjon – for dyrt å bo
her
 Trenger system for boliger til nytilflyttede
 Ønsker styrket kulturskoletilbud – skal være et tilbud til alle
 Ha et kulturskoletilbud i skolen
 Flere må få mulighet til å delta i kulturtilbudet
Fokus: Omsorg og frivillighet
 Vi må ha større fokus på pre-tjenester i omsorgstrappa
 Fokus på informasjonssikkerhet
 En journal - kjernejournal
 Stor økning av demens
 Øking flere fokusområder – bla. Brukere med behov for tilpassede og koordinerte
tjenester
 Økt behov for spesialkompetanse
 Økning av antall rusmisbrukere med en alvorlig psykisk lidelse
 Flere tilrettelagte boliger
 Forebygging og tidlig intervensjon, Fokus på folkehelse og hverdagsmestring.
 Økt tverrfaglighet / tverrfaglig samarbeid – «se hele pasienten»
 Vil se nye tjenester innen
o velferdsteknologi
o forebygging
o aktivitet og fritid
o tjenester tilpasset for innvandrere
 Færre institusjonsplasser og flere omsorgsboliger
 Velferdsteknologi og IKT-kompetanse
 Spesialkompetanse demens, kreft, IKT, Rus, avansert PLO osv
 Satsing på forebygging
 Tverrfaglig samarbeid
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Økt satsing på frivillighet – lavterskeltilbud
Økt fokus på det flerkulturelle samfunnet

Fokus: Folkehelse og forebygging
 Økt fokus på lavterskeltilbud
 Økt subsidiering av fritidstilbud
 Fokus på forebygging i skole og barnehage
 Flere fritidstilbud
 Hver sektor kan (skal) etablere et tilbud per år – blir mange nye ila noen år
 Folkehelse og forebygging må implementeres i alle planer
 Økt fokus på å gi tjenester hjemme
 Tverrfaglighet på tvers av sektorer (tverrfaglig sammensatte team)
 Fokus på åpningstid – større grad av tilgjengelighet til tjenester
 Utvikling av elektroniske tjenester
 Endring i tilbud i distriktene – færre eldre
 Færre institusjonsplasser
 Kommunesammenslåing?

Fokus: Flerkultur og mangfold
 Ny generasjon eldre – mer flerkulturelle – krever av oss – institusjoner, pleie +++
 Flere/større krav til basistjenester (alle sektorer)
 Krav til kultur- og språkforståelse hos ansatte – men hva med tjenestemottakerne?
 Kommunen må prioritere å være spydspisser.
 Ha flere typer stillinger – arbeidstrening, språktrening, kulturforståelse, trainee
 Karrieresenter – veiledning, rådgivning – hvordan få nok/rett kompetanse til å komme
ut i arbeidslivet
 Utfordring – fylle opp med hender
 Vil vi se et klasseskille i Hammerfest
 Folk vil ønske å kjøpe private tjenester

Fokus: Oppvekt og opplæring
 Hurtigtog – psykisk helse – hvordan ivareta dette i oppvekstsektoren
o Økning i antallet barn med psykiske utfordringer – i hele utdanningsløpet – må
ta vare på disse!
o Gjør at vi må ha andre stillinger i barnehage, skole osv – stillinger rettet inn
mot psykisk helse
 Vil samle barn med ulike behov – samle og utvikle kompetanse
 Øke statusen til yrkene innen oppvekst og opplæring – være stolt og framsnakke, men
avhengig av samfunnet rundt!
 Rekruttering – en utfordring – vil ha lærere tilbake fra andre yrker
 Positivt at ny kompetanse kommer inn i skolen/barnehagene
 Fronte Hammerfestskolen og Hammerfestbarnehagene
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Nettverk for foreldre – møtes for å utveksle erfaringer/hjelpe hverandre

Fokus IKT/datateknologi, velferdsteknologi og infrastruktur
 Krav om økt tilgjengelighet – døgnåpen forvaltning
 Stadige krav til effektivisering
 Velferdsteknologi på gang
 Arbeidsoppgavene endres pga teknologiutv – men er det mindre oppgaver – eller bare
andre/nye oppgaver?
 Digitalisering – innbyggerne trenger hjelp for å få tjenester – «it-verter» - kan forvente
et generasjonsskifte [digital kompetanse, GJ]
 Utvikling av internettbaserte løsninger – nye tjenester, nye utfordringer!
 Økt fokus på sikkerhet og kontroll
 Ny teknologi skaper nye arbeidsoppgaver
 Økonomiopplæring – hvordan bistå den oppvoksende generasjon med dette
 Behov for mer rådgivning pga det flerkulturelle
 Mindre stab/støttefunksjoner i framtiden

Fokus: Infrastruktur, kommunikasjoner og næring
 Diskuterte trender
 Vil bli høyere krav til kvalitet, regularitet og sikkerhet framover
 Mye fokus på endret klima – kommunale oppgaver i forhold til dette
 Fokus på et bærekraftig samfunn – krav om tilrettelegging
 Folkehelseperspektivet blir viktigere – tilrettelegging for fysisk aktivitet
 Handelsmønsteret endres fra butikk til nett – kommunen legge til rette for bruk av
sentrum
 Kommunereformen – kan bli nye oppgaver – fra fylkeskommunen (kollektivtilbud og
vg utdanning). Kan noe gå oppover fra kommune til stat??
 Teknologiutvikling vil styre utviklingen -Nye næringer som følge av
teknologiutvikling
 Tilrettelegging for næring, eks fornybare næringer
 Tilsynsoppgaver/-funksjoner vil vokse – tilsynsenheten
 Endring i organisering – eks fylkeskommunen forsvinner og nye kommuner oppstår
 Vil vi se at flere statlige (eller fylkeskommunale) oppgaver blir kommunale
 Vil noen tjenester forsvinne til statlig sektor – f eks ting på gang i forhold til
brannvern.
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7 INNSPILL FRA FOLKEMØTET I FORSØL 15. JANUAR 2015
Tilstede: 28 fremmøtte
Fra Hammerfest kommune: Ordfører Alf E Jakobsen, rådmann Leif Vidar Olsen, Elisabeth
Paulsen, MU leder Håvard H Jensen, Odd Edvardsen, Grethe Nissen, Arne Sannvik, Åse M
Kongsbakk

Gruppe
1

Innspill
















2











Gatelys til Forsøl med sykkel og gangvei
Arbeidsplasser – legge næringsvirksomhet til Forsøl / boliger
TFF
Vedlikeholde grendehuset
Reingjerde rundt Forsøl + drikkevannet
Forsøl som bydel! Prioriter det!

Lys i fjellet over skolen til bl a aking
Forsøl som næringsareal –arbeidsplasser
Kommunale utleieboliger
God lekeplass for alle aldersgrupper - med lys
Trygg vei gjennom bygda m gangvei / belysning
Sikring av kantsteiner i Flåget og Skarpsvingen
Fotoboks for fartsdemping
Flere bussavganger
Campingplass med fasiliteter
Park nede på nesset nedenfor returpunktet

Bygdelag disponerer grendehus sammen med kommunen –
eget rom
Offentlig virksomhet til bygda – eks. boliger
Mer lys på lekeplasser og generelt
Forskjønning av uteområder og utbedring av kommunale
bygninger
Trafikksikkerhet – sykkel og gangvei gjennom hele bygda
Avfallshåndtering på Langbuktveien – mye søppel – må forbedres
Bedre lekeplass
Småbåthavn – nye flytebrygger
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3

4




















Spørsmål /
kommentarer i
plenum















Fritidsaktiviteter kan legges til Forsøl, også for befolkningen i
byen; bruk av grendehus, fotballbane
Jobbe for å bevare samholdet i bygda
Miljøretta industri gir lukt og støy
Lysløype
Opprusting/ penere i kirkegårdsparken
Fiskebruk minus Røkke
Bedre bussforbindelse
Lys i lysstolpene
Forskjønning – rydding, beplanting, reingjerde
Beholde skole og barnehagetilbud – full barnehagedekning
Gatelys på strekningen Prærien – Forsøl, med god og
regelmessig brøyting
Sosialt samlingspunkt; grendehuset, kafè, kiosk el.annet
Fritidsaktiviteter til barn og voksne; frisbeegolf, tennisbane,
skateboard-rampe mm.
Må bli så attraktivt at befolkningen i byen ønsker å benytte
det
Næringsarealer
Fartsdemping
Grendehuset må ha varme om vinteren
Holdningsendring i byen – omdømmebygging av bygda
Bedre busstilbud
Større fokus på Forsøl som et barnevennlig område –
oppgradering av nåværende lekeplass m/lys
Større fokus på Forsøl som barnevennlig oppvekststed (mange
store/ ledige tomter)
Vurdere fartsgrensa i bygda
Myrveien – gjennomfart ved ny bru?
Fartsdemping
Økt tungtrafikk gjennom bygda
Ungdomsklubb
Omdømmearbeid – bygdelaget?
Hvem vil vi være – bygd eller bydel?
Vokse ut av kvalitetene – hvis det blir for mange så mister man
idyllen og noe av verdiene
Turlaget: mange på tur både til ytre Forsøl og Kirkegårdsbukt positivt
Tomtene vil bygges ut sakte, men sikkert pga
befolkningsutviklingen
Muligheter/midler: lekeplasser og turstier
Medvirkning: oppfordres til å følge med og engasjere seg i planer
og aktiviteter fremover
Dugnad – lekeplassen
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8 OPPSUMMERING FRA FOLKEMØTET I AKKARFJORD 19. JANUAR
2015

Deltagere fra Akkarfjord: 12
Tilstede fra Hammerfest kommune: Ordfører Alf E Jakobsen, rådmann Leif Vidar Olsen,
Elisabeth Paulsen, KOU leder Berit Hågensen, Odd Edvardsen, Grethe Nissen
Innspill fra
Båtrute grunnpilar
gruppene
 øsker å kunne reise ofte t/r på lørdager – helårs, ta last, kunne
arbeide, pendle og kunne benytte kulturtilbud (for eksempel kino
forestillinger i byen))
 ved spesielle anledninger -slippe å overnatte
Etablere flere arbeidsplasser innen turisme, overnatting, pub og cafe, flere
fiskere, omsorgsarbeidere i forhold til tilsyn med eldre
Trålkonsesjoner
Offentlig
 ROS analyse – brann, helse, ambulanse, eldreomsorg, legeskyss
 Brannvakt – økt stillingsprosent for å ha ansvar for nødtlf for AMK
 Branngarasje
 Skredsikring
 Veilys
 Ferist
Skole
 Øke elevtallet og barnetallet
 Beholde barnebasseng
Bolig – mulighet for flere boliger
Etablere asylmottak
Bedre parkering på kai – fergekai
Behov for stor rusken-aksjon, og renovasjonsordningen bør forbedres
Skiheis
Tilrettelegging for turisme: wc, søppelhåndtering
Få opp folketallet – øke med 100 %
Boligtomter – flere hus
Faste legebesøk i Akkarfjord
Arbeidsplasser:
 Bo og omsorgssenter med legekontor – 20-30 plasser – vil skape
mange arbeidsplasser og flere innbyggere - gi trygghet i forhold til
helse
 Utvikle jordbruksnæringen
 Inn på tunet tilbud – skole og barnehage kan komme på
dagsturer/ukesturer
 Kortreist mat - matforedling; lam, fisk, reinslaktning
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Transport
 Venterom i Hammerfest
 Fergekai – Akkarfjord, Hellefjord og Lotre – flytekai
 Sørøyveien ferdigbygd om 12 år
Friluft
 Lysløype
 Pub og restaurant
 Ryddig av strandområde – mye søppel
 Bedre scooterløype – kan kjøre fra a til b – ikke opplevelse ikke
fisketur
 Hyttetomter
Vei
 Opprustning
 Pynting – beplanting
 Helårsbrøyting til Sandøybotn - renovasjon
 Renovasjon – har bla ikke metall og glass kontainer
 Grovsøppel – ingen fast ordning – skulle hatt permanent ordning
Helårsdrift -kalvings område – rein
Skole og barnehage – må bestå ved svingninger i elevtall
Bassenget må være i drift
Plenuminnspill/
spørsmål

 Veinavn -beslutning om hvilke navn? Hvem beslutter?
 Strømforsyning – stabil drift
 Bedre mobildekning?
 Ferdigattest på skredsikringa ved fiskebruk?
 Hyttetomter?
 Konsesjonsloven – videreføres jordbrukseiendom
Kommuneadministrasjonen tar med seg innspillene, og vil følge opp
spørsmålene.
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9 INNSPILL FRA FOLKEMØTET I HØNSEBY 20. JANUAR 2015

Deltagere fra Hønseby / Eidvågeidet og Survika: 27
Tilstede fra kommunen:
Fra Hammerfest kommune: Ordfører Alf E Jakobsen, rådmann Leif Vidar Olsen, Elisabeth
Paulsen, Odd Edvardsen, Grethe Nissen, Arne Sannvik, Åse M Kongsbakk, Nina Maria
Järnstedt
Innspill
Kommunikasjoner

Innspill
Det viktigste; kommunikasjon!!
 Ferge, fastlandsforbindelse, mobildekning, tråløst nett
 ferga: «må gå tett som hagl» slik at barnefamilier kan delta
på aktiviteter i byen
 Fylkesvei, veien til vassbukta, Rute 036 Survika
 Brøyting til eldre
 Fastlandsforbindelse til Hammerfest /tunnel en betingelse
for bosetting og vekst
 Tilgang til kulturtilbud
 Asfalt på veien
 Vedlikeholde kommunal vei rundt skole/vassbukta
 Samferdsel – tunnel - Sikker vei til Hammerfest/Rypefjord
 Servicehavn for båter; bensin, septik-tømming
 Bommen nede: Stengt riksvei mellom julaften til 2 juledag –
må endre praksis
 Gatelys mangler – det tar lang tid på feilretting
 Traktorveien 114
Mobildekning/internett
 Muligheter å samkjøre noe fra kommunens side fra utrulling
av det nye nødnettet?
 Spleiselag med Telenor med mobildekning er fint – men hva
med internett?
 Utstyret til kommunen –bredbåndet er for dårlig.
 Mulighet for å ha en lokal vedlikeholdsordning
/vaktordning?
 Utbygging av 4G
Bygg og bo
 Mange fritidsboliger - Vanskelig å få leie for de som ønsker
å bosette seg i området
 Etablere omsorgsboliger /eldreboliger slik at eldre kan bli
gammel Kommunal tomt rundt skolen – kunne bygge
«prøvebolig»
 Renovering av grendehus; behov for mer kjøkkenutstyr,
bord, stoler
 Bolig – for eldre, ungdommer, innvandrerfamilier
 Bygge testboliger/prøveboliger – (viser til Møgster) – slik at
folk kan teste ut om de trives
 Bruke nærbutikken / og med lokale støtteordninger for
utkantbutikker
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Bygd / bydel

Natur /friluft/turisme

Kultur

Oppvekst og
kompetanse

Beredskap

Plenum: spørsmål og
viktige innspill

 Må bli lettere å få til å bygge boliger / fristidsboliger
Viktig å ivareta gode samlingspunkter
 Bevare nærbutikken som lokal møteplass
 Godt å møtes her
 Ta vare på naboånden
 Nasjonalparken er en ressurs for kommunen (som byen ikke
har) - for fremtiden og for friluftsliv
 Tilrettelegge for friluftsliv
 Arbeidsplasser tilknyttet dette – turisme /guidet turer
 Holde det vakkert på fjellet, stien og veien frem til
nasjonalparken
 Tilrettelegge for å bygge gapahuker som turmål og evnt
muligheter for overnatting
 Badebrygge med utedo og gapahuk
 Nasjonalparken som merkevare for mer turisme
 Friluftsmuligheter på Seiland – oppmerkede turløyper tursti
til kommunale hytter
 Tilrettelegging av snøscooterløyper
 Ønsker bedre samarbeid med reindrifta
 Kartlegging av Seilands historie og kultur
 Nordre Seiland: må ikke bli glemt
 Savner bygdekinoen -avskåret fra kultur og friluftsaktivitet i
byen
 Videreføre Barnefestivalen
 Skolen må bestå, gir mulighet for vekst
 god skole – skolen må ha gode, kvalifiserte lærere
 Skolesamarbeid med Fjordtun skole bra – hva med
samarbeid andre veien?
 Hvis vekst vil det også komme barnehagebehov
 Innkjøp fra skolen bør gjøres på nærbutikken i Hønseby



Rask tilgang på brannbil viktig – det mangler slokkeutstyr
Ambulanse – trygghet

Innspill/spørsmål
 Hjertesukk: kommunikasjoner Survika. 1.1.2016 forsvinner rute
036 – innlemmes i bygderuta for Sørøya. Hammerfest
kommune må jobbe mot fylkeskommunen for å bevare tilbudet
 Brøyting/snømåking/strøing til hus /eldre
 Mobilnett / internett
 Mangler gatelys
Kommuneadministrasjonen vil følge opp og gi tilbakemelding vedr.
disse sakene
Viktig:
Ta vare på omlandet!
Må kjenne igjen egne momenter i planen – først da tror man på
planen!
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10 OPPSUMMERING FRA FOLKEMØTE I KÅRHAMN 29. JANUAR 2015

Tilstede:
Fra Hammerfest kommune: rådmann Leif Vidar Olsen, Elisabeth Paulsen, Odd Edvardsen,
Grethe Nissen, Harald Strømme
11 fremmøtte: Paul og Selma Korneliussen, Helge Andersen, Mona Gaaseng, Åse Andersen,
Wenche Andersen, Kjell Reidar Pedersen, Jan Tor Pedersen, Trygve Hansen, Alf Larsen,
Randi Ree
Hva er det gode liv de neste 12 årene i Kårhamn og i kommunen?
Hva er utfordringene for å sikre bygda fremover?
Telefon
I 2017 legges fasttelefonen ned. Kåhamn har dårlig mobildekning. Bygda er avhengig av god
mobildekning både for sikkerhet og drift av næringsliv og bygdas kommunikasjon med
omverden. Ulike løsninger finnes; internett til Jøfjorden, forsterke sender/antenne, speil.
Det ble orientert om at kommunen har dialog med Telenor for å forbedre forholdene, og det
jobbes fortsatt med å få til en avtale mtp utbygging. Det ble også presisert at en forbedring av
nettet først og fremst kan forventes der det er fastboende, og ikke i omliggende fjorder.
Bosetting av innvandrere
Det er ønskelig med å tilrettelegge slik at det kan bo innvandrere i Kårhamn, noe som vil
skape vekst.
 Barn til bygda og skolen
 Mulighet for vaskejobb på storgården
Skolens fremtid
Det ble avklart at skolebygningen ikke skal selges. Kommunen har pt ikke planer for bruk av
bygningen. Skolekretsen er ikke vedtatt nedlagt.
Bolig
Bygda mangler boliger dersom noen ønsker å bosette seg der. Det ble diskutert mulighet for
leie av fritidsboliger. Det ble også vist til en annen kommune som har lagt til rette for vekst
med å tilby folk å bo i en såkalt prøvebolig for et visst tidsrom.
Beredskap
Status er at det ikke er nok utstyr, vanntrykk eller mannskap i bygda og ikke båtberedskap i
Hammerfest. Det bør være mulig at noen har som lønnet oppgave å kontollere utstyret. Det
trengs et deltidsbrannvesen, og opplæring og øvelser i bygda. Det bør være mulig å
samarbeide med Grieg.
Bedre brannberedskap NÅ – som vil skape økt trygghet
Feier
Det er lenge siden det har vært feierbesøk, og det mangler informasjon om feiing.
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Bedre havneforhold
Det kom frem forslag om å fylle opp mellom land og skjær(mollo).
Informasjon om båtruter
Det kom frem ønske / forslag om informasjonstavle i byen(på torget) om båt, liggeplass og
ruter.
Nye båtruter
 Kun 2 faste anløp i uka fra 2015
 Ellers på signal og på ugunstig tidspunkt (tidlig på morgen 0600 – ingenting åpent i
byen ved ankomst)
 Kommunen må jobbe opp mot fylkeskommunen
Samarbeid med Grieg
Tilbakekjøpsrett til kommunen – gjelder den hvis selskapet fusjonerer med andre/kjøpes av
andre? Dette må sjekkes.
Det ble ytret ønske om å arrangerte fellesmøter med bygd, kommune og Grieg
Arbeidsplasser
Det ble diskutert hvordan man kan etablere langsiktige arbeidsplasser i bygda.
Reiseliv/Turisme
Ønske / planer om å utvide overnattingstilbudet
Kirkebrakka/«Bedehuset» som kommunen eier: denne bør snarest rives.
Omsorgstilbud
Ved behov må man få et tilsyn/hjemmebesøk slik at man ikke er avhengig av nabohjelp
Kan kommunen etablere en kontaktperson, for eksempel i hjemtjenesten? Oppgaven bør være
jevnlige besøk / kartlegging blant eldre i bygda.
Ambulanse/Legebåt/ venterom
Er det nok lys for «Flyplass»/helikopter-landingsplass
Venterom i Kårhamn: behov for å ordne lys og elektrisk anlegg
Administrasjonen takker for innspillene. Innspill som gjelder kortsiktige tiltak vil bli drøftet
og søkt løsninger for like etter besøket.
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