Hundrevis av gode innspill og forslag til tiltak…

Bilag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
I forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 har det vært
mange ulike møter som et ledd i å sikre bred medvirkning. Det er forsøkt å registrere alle
innspill og forslag som er kommet frem, og det foreligger en samlet dokumentasjon av
disse i form av referater fra folkemøter, fremtidsverksteder, veggaviser mm. Referatene er
lagt ut på kommunens hjemmeside. I dette bilaget, er alle registrerte innspill og forslag
samlet for å synliggjøre folks engasjement og at det er mange gode tanker, ideer og tiltak
som kan bidra til at Hammerfest skal være en god kommune å bo i for alle. En del tema har
fått mange innspill, slik at dokumentet inneholder en del gjentagelser.
Dokumentet er ikke formelt sett en del av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og
skal ikke behandles politisk i forbindelse med revidering av planen.

Bolyst
Mangfold og bolyst














Holdningsendring og mangfold: Må begynne med oss selv og lære av barna som har
en naturlig mot omgivelsene. Ha mot til å bli kjent med nye naboer, mennesker i
nærmiljøet med annen bakgrunn / innvandrerbakgrunn.
Deltakelse i lokalsamfunnet - Alle skal kunne delta, uavhengig av bakgrunn.
Ungdom og medvirkning: Ungdommens stemme må høres / tydeligere stemme i
samfunnsdebatten.
Fokus på å snakke sammen, se hverandre i øynene. Mobilfrie skoler og teknologifrie
fritidstilbud. Foreldre må være forbilder i forhold til tilgjengelighet og det å «logge
av».
Mangfold i arbeidslivet og i politikk, kommuneledelse:
Fremmedspråklige også i lederstillinger i det private næringsliv, og i kommunen.
Personer med innvandrerbakgrunn representert i det politiske liv, kommunestyre etc.
Lavterskel aktivitet / der man møtes (balløkke, frisbeegolf m.m.) Det kan bli for mye
organisering og ledelse i idrettstilbud.
Barnetråkk for å vise vei til lavterskel aktivitet (der barn og unge møtes).
Teknologi og møteplasser: Gir nye muligheter for kommunikasjon. Når ut til mange.
Eks. uorganiserte grupper som oppfordrer til joggeturer etc. via Facebook
Harmoni: At alle er likeverdige uansett legning, hudfarge og livsstil. Flerkulturelt
samfunn. En god innvandrertjeneste.
Næringsutvikling: Nok arbeid. Bruktbutikk til byen. Flere og varierte butikker
Ulike boalternativer.
Tilby trygge og gode lånebetingelser som gir mulighet for kjøp av egen bolig.
Service, godt humør, pågangsmot, hjertevarme og sjarme kjennetegner byen vår.
Parkeringsavgiftene må ned, de er for høye.

Folkehelse og bolyst







Ettervern for psykisk syke og rusavhengige: «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.
Arbeid med bistand: Øke kommunal innsats sammenlignet med i dag. Flere
arbeidsplasser, større variasjon på type arbeid.
Ungdom og arbeid. Stimuleringstilskudd til arbeidsgivere som har et arbeidstilbud til
ungdom.
Frihet til å leve det livet en ønsker seg
Sanitetsbadet: Pusse opp basseng og garderober
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Bedre veier: 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
Energikilder: Avskaffe utvinning av fossilt brensel og erstatte med
bærekraftige/fornybare energikilder
Eldre innbyggere: Mer hjelp til eldre som bor hjemme
Rusmisbrukere: en velfungerende rus- og psykiatritjeneste, et godt ettervern for
rusmisbrukere
Ettervernsprosjektet må bestå, da det betyr mye for mennesker som sliter med eller
annen form før rus. Det handler om likeverd og om å gi mennesker en sjanse til å
komme tilbake til samfunnet.
Infrastruktur: Bedre bussforbindelser, lesbare og forståelige rutetabeller, Gratis buss
hele året, Bedre av/påstigning utenfor AKS, Redusere parkeringsbetalte områder
Rimeligere parkering, Flybuss til Alta bør øke avgangene, Lavere flypriser fra
Hammerfest, Større politisk aktivitet for flyplass på Grøtnes,
Bevare og utvikle sykehuset, Flere sykehjemsplasser
Økt fokus på lavterskeltilbud
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
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
Folk vil ønske å kjøpe private tjenester
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Kultur, idrett og bolyst































Ansvarliggjøring: Alle må ta ansvar, kommunen, lag og foreninger, frivillige
organisasjoner.
Holdningsendring: innenfor kultur og idrett- spesielt rettet mot tilflyttere og
innvandrere. Ivaretakelse for integrering.
Grønt areal: Oppgradere de grønne arealene vi har (Jansvannet, Storvannet).
Trekke inn pensjonister i forskjønningsarbeidet.
Treningsapparater i parker, boligområder m.m.
Flere idrettsanlegg. Utbedring av eksisterende anlegg.
Mangfoldsdag (kommunen som arrangør). Informere om ulike aktiviteter.
Skape varige relasjoner mellom folk
Nettside for informasjon om aktiviteter. Starte fra starten av/ begynne på nytt.
Storhall: Flerbruksmuligheter, Klatring
Flere turhytter, på Tyven og Storfjellet.
Bedre bymiljø: Gjøre byen finere, omsorg for plener, busker og blomster, plante nye
og stelle det som finnes, Unngå stier over plener, Strandpromenade
Skøytebane: på Storvannet og Jansvannet
Sommercrossbane
Spisesteder: tilrettelegge ved sjøkanten
Rådhusplassen: lag et levende sentrum med kafeer, boder, - bort med biler,
Bowlingbane
Plante flere trær innenfor gjerdet
Turnhall
Innendørs paintballhall
Oppgraderte lekeplasser over hele byen
Gapahuk og bålplasser i turløyper
300 km turstier
Lengre lysløyper
Hammerfest stadion som byens fotballbane
Mulighet for leie av kommunale turhytter
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
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
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Frivillighet, omsorg og bolyst
• 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.
Hjelp hos naboer = Frivillighet. Frivilligheten lever i beste velgående i distriktene.
Vedlikehold av bygg: Vedlikehold av kommunale boliger og andre offentlige bygg.
Legge mer til rette for uteaktiviteterSykkelstier, lysbelagte turstier og skianlegg,
sparkeføre (uten strøsand), tilrettelegging for funksjonshemmede.
Allsidige aktiviteter. Ha tilbud om aktiviteter for alle aldre, behov og ulike
funksjonshemminger.
Allsidig aktivitet, særlig ved Storvannet.
Lettere å finne informasjon om aktiviteter, særlig til nyinnflyttede.
Nærhet i små lokalsamfunn, se naboen - Bevare Frivillighetssentralen.
Legge til rette for at lag og foreninger kan ha tilgang på lokaler til sin virksomhet.
Samarbeide med frivillige og ulike lag om turer for pensjonister på dagtid.
Organisere gå-grupper i regi av frivillige.
Vi må ha større fokus på pre-tjenester i omsorgstrappa.
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 viktig
Spesialkompetanse innen demens, kreft, IKT, Rus, avansert PLO osv
Satsing på forebygging
Tverrfaglig samarbeid
Økt satsing på frivillighet – lavterskeltilbud

Oppvekst og bolyst





Reisemuligheter: Ny flyplass, Terminalbygg i havna med venterom og overbygg for
båttrafikk, Flere bussavganger og bedre rutetabell, båtplasser i sentrum,eventuelt
spleise på båt
Gode skoler og barnehager over hele byen
Studenter: billigere studenthybler, studentkro
Døgnåpen barnehage, barnevaktordning for tilflyttere uten familienettverk.
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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
Nettverk for foreldre – møtes for å utveksle erfaringer/hjelpe hverandre
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
Nettverk for foreldre – møtes for å utveksle erfaringer/hjelpe hverandre

IKT/datateknologi, velferdsteknologi og
infrastruktur











Krav om økt tilgjengelighet – døgnåpen forvaltning
Stadige krav til effektivisering – kan velferdsteknologien bidra?
Arbeidsoppgavene endres pga teknologiutvikling – 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
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Bolyst og næring i distriktet








































Ferga mellom Strømsnes og Nordre Seiland må gå mye oftere
Det må brøytes til eldre på Seiland
Ønske om fastlandsforbindelse til Seiland
Behov for mer asfalt på veiene på Seiland
Etablere servicehavn for båter på Nordre Seiland
Gatelys må vedlikeholdes bedre på mindre tettsteder
Traktorveien 114 ønskes utbedret
Mobil-og internettdekning i alle tettstedene og fjordene rundt
Innvandrere kan flytte til Kårhamn – barn til bygda og skolen
Bygge utleieboliger i Kårhamn
Fylle opp mellom land og molo i Kårhamn
Øke brannberedskapen i Kårhamn
Sette opp informasjonstavle om båtruter i byen
Hyppigere båtavganger til Seiland og Sørøya
Arrangere fellesmøte i Kårhamn mellom bygd, kommune og Grieg
Rive kirkebrakka i Kårhamn
Utvide overnattingstilbudet i Kårhamn
Jevnlig besøk av hjemtjenesten i bygdene.
Ruste opp venterommet i Kårhamn
Etablere eldreboliger/omsorgsboliger i alle bygdene slik at eldre kan bo hjemme
lengst mulig
Ønske om å ruste opp grendehuset på Daltun
Bygge prøveboliger i bygdene slik at nye folk kan prøvebo en stund for å se om de
trives
Bruk nærbutikken og bevare den som en lokal møteplass
Tilrettelegge for friluftsliv i distriktet
Bygge gapahuker
Badebrygge med toalett
Turisme kan gi arbeidsplasser på Seiland
Rydde og forskjønne i bygdene
Utnytte nasjonalparken som merkevare for å stimulere til mer turisme
Tilrettelegging av scooterløyper på Seiland
Merke opp flere turstier
Bygdekinoen reetableres på Seiland
Videreføre Barnefestivalen
Daltun skole må bestå og samarbeid med Fjordtun utvikles begge veier
Bedre beredskap på Nordre Seiland
Etablere flere arbeidsplasser innen turisme, overnatting, pub og cafe, flere fiskere,
omsorgsarbeidere i forhold til tilsyn med eldre i Akkarfjord
Beredskapen må bedres i Akkarfjord: ROS analyse – brann, helse, ambulanse,
eldreomsorg, legeskyss. Brannvakt – økt stillingsprosent for å ha ansvar for nødtlf for
AMK
Bolig – bygging av flere boliger vil gi vekst
Etablere asylmottak i Akkarfjord
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Bedre parkering på kai – fergekai
Behov for stor rusken-aksjon, og renovasjonsordningen bør forbedres
Bygge skiheis i Akkarfjord
Tilrettelegging for turisme: wc, søppelhåndtering
Boligtomter gir flere hus
Faste legebesøk i Akkarfjord
Arbeidsplasser i Akkarfjord:
- 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
Transport Akkarfjord
- Båtrute grundpilar: 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))
- Venterom i Hammerfest
- Fergekai – Akkarfjord, Hellefjord og Lotre – flytekai
- Sørøyveien ferdigbygd om 12 år
Friluft Akkarfjord
- Lysløype
- Pub og restaurant
- Ryddig av strandområde – mye søppel
- Bedre scooterløype – kan kjøre fra a til b – ikke opplevelse ikke fisketur
- Hyttetomter
Vei Akkarfjord
- Opprustning
- Pynting – beplanting
- Helårsbrøyting til Sandøybotn - renovasjon
Renovasjon Akkarfjord– permanent ordning med sorteringscontainere
Helårsdrift -kalvings område – rein
Skole og barnehage – må bestå ved svingninger i elevtall
Bassenget må være i drift
Vei, lys og kommunikasjoner Forsøl
- Gatelys til Forsøl med sykkel og gangvei
- Lys i fjellet over skolen til bl a aking
- Trygg vei gjennom bygda m gangvei / belysning
- Sikring av kantsteiner i Flåget og Skarpsvingen
- Fotoboks for fartsdemping
- Bedre bussforbindelse/flere avganger
- Lys i lysstolpene
- Gatelys på strekningen Prærien – Forsøl, med god og regelmessig brøyting
- Trafikksikkerhet – sykkel og gangvei gjennom hele bygda
- Vurdere fartsgrensa i bygda
- Legge til rette for den minste kystflåten (det er båter i str 10-15 meter vi har
spesialisert mottaket for. Vi kan ta i mot større båter hvis fangstene og kvaliteten
er bra)
- Flere fiskere til å etablere seg i kommunen. Det er disse fartøyene som lager
helårsdrift for oss.
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Sikring av kvoterettighetene til trålerne, i dag går store deler av trålerråstoffet til
frys, som igjen gjør at fabrikken i Rypefjord konkurrerer hardere om det råstoffet
som vi er avhengig av å få fra kystflåten.
- Boligene som kommunen eier i Akkarfjord kunne vært mere aktivt leid ut til f.eks.
fiskere med familie som kunne tenkt seg å forsøke å bo her.
- Infrastruktur er også viktig, og da spesielt gode hurtigbåtruter til Hammerfest som
kan ta både last, biler og personer.
- For å få folk til å etablere seg må vi ha et hurtigbåttilbud som er like godt som
fergetilbudet til Seiland.
 Arbeidsplasser og næringsliv i Forsøl
- legge næringsvirksomhet til Forsøl / boliger TFF
- Forsøl som næringsareal –arbeidsplasser
- Kommunale utleieboliger
- Offentlig virksomhet til bygda – eks. boliger
- Campingplass med fasiliteter
- Fiskebruk minus Røkke
 Trivsel, forskjønning, vedlikehold Forsøl
- Vedlikeholde grendehuset
- Reingjerde rundt Forsøl + drikkevannet
- Forsøl som bydel! Prioriter det!
- God lekeplass for alle aldersgrupper – med lys
- Forskjønning av uteområder og utbedring av kommunale bygninger
- Avfallshåndtering på Langbuktveien – mye søppel – må forbedres
- Park nede på Nesset nedenfor returpunktet
- Bygdelag disponerer grendehus sammen med kommunen – eget rom
- Småbåthavn – nye flytebrygger
- Fritidsaktiviteter kan legges til Forsøl, også for befolkningen i byen; bruk av
grendehus, fotballbane
- Jobbe for å bevare samholdet i bygda
- Lysløype
- Opprusting/ penere i kirkegårdsparken
- Forskjønning – rydding, beplanting,
- 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
- Grendehuset må ha varme om vinteren
- Holdningsendring i byen – omdømmebygging av bygda
- Større fokus på Forsøl som barnevennlig oppvekststed (mange store/ ledige
tomter)

Ungdomsperspektivet på hvordan
rådhusplassen ser ut om 12 år
o
o
o
o

Roboter overalt
Folk går på rådhusplassen for det er flere butikker og restauranter
Egen bod for Bootleg Event
Wipeout Sone
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o Sinsykt mye mer ungdomstilbud
o Gågate med blomster
o Utekafe som bygges inn slik at den kan brukes på vinteren også. Med
varmelamper
o Seilskuta rives
o Internasjonale boder med mat

Ungdomsperspektivet på :

hvordan skal

ungdom ha det om 12 år?
o 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.
o Bootleg event skal være et stort eventbyrå.
o Bedre uteliv
o 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.
o Vil at det skal være kanonball-lag her i Hammerfest
o

Ungdomsperspektivet på :

Min drømmedag i

Hammerfest
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bowlinghall åpner
Burger King/ Mc Donalds åpner
Justin Bieber kommer til Hammerfest
One direction kommer
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

Ungdomsperspektivet på:

Hvis jeg var ordfører

for en dag
o Stor konsertscene
o Senke leilighetsprisene
o Ikke gi så masse til fotball, men prioritere mindre idretter som kanskje sliter
mer økonomisk.
o Åpnet sushibar, og frozen youghurt
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o
o
o
o
o
o
o
o

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, blandet hall 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.

o

Ungdomsperspektivet på :

Hvis æ hadde 100

millioner og fikk bestemme
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o















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

Skole: flinke lærere, gratis kantine, nye bøker/materiell, mer lys ved skolene - det er
mørkt å være ute og leke
Utdanning: viktig med yrkesrettet skole, Skole for ingeniører, mere praksis,
yrkesveiledning, flere fagtilbud på videregående skole. Utdanning er viktig
Bootleg: større ungdomsklubb og åpent i helgene
Steinhus som tåler mer enn trehus (brann og vind)
Boliger til alle /Hybelleiligheter
Dyrepark
Steder å sykle på sommeren
Trafikklys: gir trygghet
Større sentrum
Alle må kunne godt norsk for å komme i kontakt
Tivoli i Hammerfest
Større og flere klesbutikker
Restauranter, gjerne fra forskjellige kulturer
Dyrehage i Hammerfest
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Stor park, gjerne i sentrum, med trær, blomster, gress, benker, belysning
Stor stadion til fotball
Bro over havna
Større flyplass. Burde være fly som går direkte til Oslo for eksempel
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.

Næring
Infrastruktur, kommunikasjoner og
næring













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.

Logistikk og samferdsel








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
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Bedre kollektivtilbud
- By + distrikt
- Båt og buss
- Hasvik / Måsøy tas med
 Sørøyveien realiseres ved sammenslåing med Hasvik

Fiskeri/Havbruk, sjø og kystnære
arealer









Samling av alle typer sjømat i en klynge/base (fiskeri)
- Synergi i form av gjensidig utnytting av råstoff og kapp – marint reststoff 40%
- Transport/ logistikk
- Frysehotell
- Slakteri, kombinert oppdrett og levende fangst
- Kassefabrikk
- Fôr
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
Oppdrett og kystfiske- Råstoff - produktutvikling – FOU (slakting av levende lagret
torsk)
- Havbruk - Kvalitet, problem å levere kvalitet til brukeren
Satse på nye arter – «Iphish» (inspirert av Steve Jobs) – innovativ tenking rundt fisk,
med fokus på krabbe
Design av fiskebåter – viser til et gjennomført prosjekt

Kulturnæring, reiseliv, reindrift og
landbruk








VitenSenter» på Salen: Barentshavet, vår historie,
«Arktisk Hage», med badeland og akvarium
Sjøsamisk kultur , med lokal mattradisjon, «Gamvik-lam» /Seiland-lam, fisk
Arealer til disse næringene: Salen, Skansen og Forsøl
Seiland Nasjonalpark – Norges mest besøkte!
Ny cruisehavn – 50-76 cruiseanløp i året!
300 km merkede turstier !
God logistikk til Seiland og Sørøya
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Petroleum og industri










Subsea Senter for all aktivitet i Barentshavet med infrastruktur, kompetanse og
kapasitet
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
Maritimt mangfold og kompetanse
- Rederi som leverer til Barentshavet men også nasjonalt/internasjonalt
- IMR, Supply osv
Vi blir stadig dyktigere på samarbeid!
- Fremsnakking
5 prioriteringer som henger sammen:
- Subsea-aktivitet (need to have)
- Drift og vedlikehold – Arktisk service HUB
o Fagarbeidere i bunn
o Kaldt klima
o Riggvedlikehold (nice to have)
Infrastruktur
o Flypriser
o Vei
o Hav
- Videreforedling – industriell bruk av gass
o Kompetanse på alle nivå – Kompetanse bygger/tiltrekker kompetanse
o Fagarbeidere
o Teknisk personell
o Ingeniører
Bli best i verden! Krever prioritering og samarbeid med andre miljøer
o mellom geografiske steder
o mellom fagmiljøer
Fasilitator for møteplasser lokalt og andre steder
o konferanser
o delegasjoner
o møteaktivitet
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Offentlige og private tjenester og
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

Kunnskap og kompetanse













Mer utdanningsbredde; Reiseliv, språk
Sende ut ungdom ”over bygrensen” og til utlandet
Møte fremtidens utfordringer
Økt hjemmetjeneste, distrikt tilpasset.
Bygge sin egen kompetanse
Viktig å reise bort i utdanning, for så å komme tilbake.
Utdanning hjemme/hjemmefra.
Master utdanning på individnivå.
Vi trenger robuste leger tilpasset vårt lokale strøk. Legeutdanning siste året her.
Distriktssykepleie på generalist nivå.
Stimulere til prosjekt/forskning innen arktiske, rurale samfunnsforhold.
Campus
- viktig for sykehuset
- tverrfaglig utdanningsløp
- Sykepleieskolen får en utvikling
- Studentene i praksis
- Gode bo alternativer
- Rekruttering:
- Campus viktig, utvikler seg.
- Andre studiegrener, Adm. Utdanning, sykepleierutdanning
- Tiltak for å få ungdommene hjem
- Avtale tidlig i utdanningsløpet/få de tilbake til Hammerfest
- Stipend det siste året av utdanningen
- Arbeidskraft et stort behov
- Integrering. Nasjonale og internasjonale arbeidsavtaler.
- Gode bo alternativer
- Familieliv og barnevaktsentral
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Jobbe aktivt for å få ungdom tilbake – allerede i vgs.-gå tidlig ut.
Kommunen må involvere seg aktivt
Aktiv satsing på kompetanseheving innen å avdekke og håndtere risikofaktorer
hos ungdom
- Hammerfest bør være en pådriver for samarbeid og kompetanseutvikling i
regionen
- Etablere høyskoleutdanning for ungdomsarbeidere i Hammerfest
- Visjon: Skape lønnsom arbeidsplass innen design, kunst og kultur med sterk link til
det øvrige næringslivet.
- Kulturnæringen må være synlig i kommunen.
Videregående skole: Drøm å få et 3-årig løp på vgs. som fører til studiekompetanse.
Hammerfest skal være best i Finnmark på innovasjon: Ungdomsbedrifter.
Drømmer om en høyere utdanning innen kunst og design.
Kommunen oppgave:
Legge til rette for grundere og nyskapere
Mer oppfølging, interesse fra kommunen
Lettere å få midler til drift
Kulturnæring – kommunen
Her kan kommunen ha spesiell rolle
Trenger mer oppdrag
Satse på kreative fag i grunnskolen.
Statoil: Produksjon 2050 Konkurranse dyktig – lønnsomt drift.
Viktig: Høyt utdannet og stabil arbeidskraft
- Bolyst
- Familietilbud
- Infrastruktur og storflyplass
- Nok lærere
- Kvalitet i skolen
- Naturvitenskaplige fag – gjøre elvene mer nysgjerrig
- Fysisk aktivitet
- Klima og miljø
- Miljøfakultet



Grunnskolen 2027
Vi trenger forskning på fremtidens kunnskapssamfunn
• Rekruttering av fagkompetanse til skole
• Lokalt tilbud om videreutdanning i Hammerfest
• MOOC – Massive Open Online Courses
• Videreutvikle innholdet i Hammerfestskolen
• Utnytte lokale muligheter i nasjonale føringer – lokalt arbeidsliv
• Utnytte digitale muligheter
 Videregående skole
- Fleksible oppl. Tilbud
- Kultur for læring
- Flexible løp
- Individuell fagvalg
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Mer praktisk rettet utdanning
Økt samsvar med campus H.fest og kommunen
Helse + Utdanning
Samhandling/samarb.koordinator
Koordinering
Utdanningsagenda
Fokus på ungdommen
Bruke og dele komp.
Sette i gang med utd. seminar
Hva skjer med dem – hvor blir de av ?
Holde kontakten med videregående elevene
Styrke eierskap til elevene på videregående skole – rollemodeller
Kommunen må ha planer, tanker om hvilke utdanninger det er behov for
Aktive og engasjerte foreldre
Mer ubundet tid i barnehagen
Kompetanse på rett plass
Satse på idrett, kunst og kultur
En kommune du ikke vil flytte fra:
Gode arbeidsvilkår
Konkurransedyktig lønn
Langsiktig satsing, digitale verktøy
Kompetansebygging
 Videreutdanning
 Grunnutdanning
 Kompetente vikarer
 Innvandrere trenger bolig, utdanning og arbeid.
- Vi må kunne benytte innvandrernes kompetanse
- Ektefeller har mye ubrukt kompetanse
- Samarbeid med vgs. - alternative løp for innvandrere
- Økt samarbeid med næringslivet
- Arbeidspraksis lønna fra intro.-ordningen eller annet
 Innvandrerne får kjennskap til ulike yrker
 Bedrifter får prøvd ut personer
- Karrieresenter i Finnmark!
 Lærlinger: Framtida vil generere mange fagarbeidsplasser, særlig olje/gass og helse
- Vil være behov for fag + nye fag her i byen
- Tett samarbeid med næringslivet og vgs.
- Industrien må ta ansvar for fagarbeidere!
- Nok arbeidsplasser som tar inn læringer
- Markedsføre mulighetene i kommunen
 Havbruksnæringa: skal være motoren i regionens næringsutvikling, antall
arbeidsplasser i oppdrettsnæringa vil overgå olje/gass
- Utdanning – kompetanse Hammerfest skal være senter for havbruksteknologi i
regionen og landet
- Ny havbruksteknologi
- Sett av areal, stimuler og tilrettelegg til kluster og samarbeid mellom næring og
leverandørindustri, samt innen leverandørindustrien
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