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LEDER  

Hammerfest kommune skal være et 
godt sted å vokse opp og en god 
kommune å leve i som voksen.  

E t godt hjemsted handler for 

barn, unge og deres foreldre 

om en god barnehage, en god skole 

og en god skolefritidsordning. Det 

handler om gode og trygge rammer 

rundt det enkelte barn og den 

enkelte elev – både faglig og sosialt. 

B arn og unge skal gis gode forutset-

ninger for læring og livsmestring 

gjennom oppveksten. De skal gis muligheter 

for gode opplevelser, og opplæringen skal 

utvikle deres evne til å tenke nytt og skape verdier 

for framtiden. Barnehager og skoler skal bidra til at kommu-

nens barn og unge både har lyst og muligheter til å bo og arbeide 

her som voksne. 

V år nye kommune blir en stor kommune i utstrekning. En 

kommune som skal gi like gode tjenester til alle barn og 

unge uavhengig av hvor de bor. Begge kommunene har prioritert 

å ha skoler og barnehager i størst mulig grad der ungene bor. 

Dette skal også være viktig i den nye Hammerfest kommune. Det 

er en forskjell på å være barn i en 6-avdelingsbarnehage i 

sentrum og i en mini-barnehage med 3 – 4 barn i Kokelv, men alle 

skal ha et like godt tilbud. Dette setter store krav til hvordan vi 

organiserer tjenstene og ikke minst hvor viktig det er å rekruttere 

rett personell  som skal arbeide med våre barn.  

I  den nye kommunen vil alle tjenestene som skal arbeide med 

våre barn og ungdom, være samlet i «Oppvekst og kultur». 

Dette omfatter også kultur, voksenopplæring og inkludering. 

Gjennom barnehage, skole og SFO skal det legges til rette for 

læring og utvikling. Vi skal jobbe med at alle barn og 

unge skal lykkes i sitt læringsarbeid og motive-

res til videre utdanning.   

B arn og unge er framtidens 

ressurs for Hammerfest 

kommune. De er med på å forme og 

prege kommunen gjennom sin 

barne- og ungdomstid. Kommu-

nen har ansvar for å legge til 

rette for at barn og unge tar 

aktivt del i og er en ressurs for 

sitt eget lokalsamfunn.  

Å 
 slå sammen to kommuner er 

ingen enkel oppgave. Det er 

forskjellig kultur, ulike regler og 

avtaler, ulike systemer og ulike 

utfordringer. Men i bunnen er det 

grunnleggende likt – vi har samme 

samfunnsoppdrag, samme lovverk og vi 

har flinke ansatte og ansatte med høy kompe-

tanse innen sitt felt som gjør en fantastisk jobb. Med 

det utgangspunktet er det lettere å få på plass alt det andre. Vi 

har mange områder hvor begge kommunene kan bidra på tvers 

av dagens kommunegrenser. Vi samarbeider allerede i dag på 

mange ulike felt som angår barn og unge. Det er med på å gjøre 

overgangen til en ny kommune lettere. Vårt mål er å spille på lag 

og dele erfaringer vi har fra de to kommunene, og vi ønsker at 

våre barn og unge skal bli godt rustet for fremtiden. 

Arve Paulsen, kommunalsjef barn og unge i Hammerfest og Turid Pedersen, oppvekst- og kulturleder i Kvalsund 
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– Vi bestemte oss tidlig for at vi ville ha en lun 

og rustikk stil, forteller Eirik Bæivi.  

Vi finner ham sammen med med-gru nder 

Kristoffer Risva g i splitter nye Brygga Mathus, 

som naturlig nok ligger pa  brygga i Hammer-

fest sentrum. Ute er det en kald, mørk og va t 

novemberformiddag der regnværet stresser 

forbi pa  skra , men inne i restaurantlokalet er 

det lunt, varmt og akkurat passe fokusert 

aktivitet. Her skjærer kokkekledte fagfolk 

baconterninger og stekt hvalfilet (tror vi) og 

steller i stand til bryllupsfest.  

– Vi ønsket ikke en industriell, høyglanspolert 

stil her inne, men noe som minner mer om 

va r oppvekst pa  Seiland og i fjorden. Sa  vi var 

tidlig klare pa  at vi ønsket a  gjenbruke 

gammelt panel.  

– Og sa  var vi sa  heldige at vi noksa  tilfeldig 

traff pa  Odd Jørgensen i ei fangsthytte pa  

Svalbard. Han har designet og laget flere flotte 

restaurantinteriører med gamle materialer, 

og det var jo akkurat noe sa nt vi ville ha.  

Men det viste seg at det var ikke sa  enkelt a  

finne brukt panel.  

– Det er nesten ingen som selger sa nt i Nord-

Norge. Vi tra let Finn.no og alt vi ellers kunne 

komme over, men det var helt bla st. Bygge-

varebutikkene kunne jo skaffe, sa  klart. Panel 

som ser gammel ut – men det er jo bare nytt 

treverk som er malt eller beiset for a  se 

gammelt ut, og det blir ikke det samme. Dyrt 

er det ogsa . Sa  vi holdt pa  a  gi opp.  

– Men det var vel far din som fant det, var det 

ikke, skyter Eirik over til Kristoffer. 

Han ser opp et øyeblikk.  

– Jo, det var han som sa  den først, en dag han 

var ute og kjørte i Kvalsunddalen. Gammel-

fjøsen i Nygginen. Det sa  ut til at den stod til 

nedfalls, og sa  viste det seg jo at Kvalsund 

kommune hadde overtatt omra det og at 

gammelfjøsen skulle kondemneres. Kommu-

nen var velvillig, og vi fikk overta panelet, sa  

sant vi hentet det selv. Sa  da var det jo bare a  

brette opp ermene. 

Odd kom nedover fra Svalbard, og karene 

kjørte rett fra flyplassen i Alta og til gammel-

fjøsen.  

– 16 dager tok det, sier Eirik og blir litt fjern i 

blikket. 16 dager pa  a  ta ned panelet, fjerne 

spiker og stifter og gjøre det brukandes og a  

fa  det pa  plass her. 16 dager pa  litt mer enn 

8 timer hver forsta r vi. 

– Men det ble bra, da, sier han og stryker 

fornøyd over veggen. Ikke trengte vi a  fjerne 

gammel maling, heller. Det fikset finnmarks-

været for oss – helt gratis. 

Et stort landskapsfotografi av Ha ja har fa tt sta  

igjen mellom fjøsplankene, og en tidlig nisse 

holder øye med regnværet utenfor.  

Panelet fra Nygginen i Kvalsund har fa tt et 

nytt liv pa  brygga i Hammerfest.  ■ 

Møtte veggen i Kvalsund 

Foto: Terje Aksberg (øverst), Hammerfest kommune 

Det er mange ting vi har godt med i Kvalsund 
og Hammerfest – men trær og treverk er ikke 
én av dem. Da er det smart å bruke panelet 
flere ganger! 
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Til Hammerfest vil det ga  med om lag en halv-

time til. Men pedagogisk leder ved barne-

hagen, Tor-Arne Taknes, ser ogsa  fordeler 

med den lange avstanden.  

– Det er jo ikke sa  lett a  legge oss ned da. Hvor 

skulle ungene ga  i stedet om ikke de hadde 

plass her? 

For det er klart, en liten bygd med fa  barn er 

sa rbar for videre drift av skole og barnehage. 

Det skal vi komme tilbake til. 

Men na r vi kommer til Kokelv er lysene pa , og 

det er varmt og trivelig inne i den kombinerte 

barnehage- og SFO-avdelingen pa  oppvekst-

senteret. I dag, som de fleste andre dager, er 

alle de fire barna tilstede, og na  er de akkurat 

kommet inn fra snømannsbygging og utelek 

med friske røde kinn. Det er full fart, men 

likevel en rolig stemning inne i huset. 

Det er litt roligere og mer oversiktlig her enn i 

andre barnehager? 

– Ja, men sa  er jo ikke dette bare en barnehage 

heller. Vi er en del av oppvekstsenteret her i 

Kokelv, og det er ba de barnehage, skole, SFO, 

grendehus, forsamlingslokale, svømmehall og 

generelt midtpunkt i bygda. Ungene som ga r i 

barnehage her har en helt sømløs overgang til 

skolen, for de har allerede ga tt ut og inn i den 

samme bygningen i mange a r, og har brukt 

ba de svømmehallen og gymsalen. Og de som 

fortsetter pa  SFO, kommer tilbake til det 

samme lokalet som de kjenner fra barnehagen 

na r den ordinære skoledagen er slutt. 

– Det er i det hele tatt et godt og trygt sted a  

vokse opp, her i Kokelv. 

«Kokelv er et sted i 

verden, og verden 

kommer til Kokelv 

Det er mye og vakker natur rett utafor døra 

her. Er dere flinke til å bruke den? 

– A  ja. Vi er mye ute. Vi pleier a  si at det er 

mye vær og vind her, og det ma  ungene bare 

venne seg til. Særlig na  i mørketida ma  vi 

passe pa  a  bruke det lille dagslyset som er, sa  

vi er gjerne ute fra kl. 10 til kl. 13. Vi er 

forresten flinke til a  bruke naturen her, alle vi 

i bygda. Hvert a r har vi noe vi kaller 16-

toppers turer som veldig mange ga r i løpet av 

sommersesongen. Det er ikke de høyeste og 

bratteste og tøffeste toppene som er med, 

men kanskje heller de som er litt utfordrende 

a  finne. Dette er populært med ba de sma  og 

store. 

Hva driver man ellers på med i fritiden her? 

– Vi har jo ogsa  svømmebassenget, men det er 

klart, for organiserte fritidsaktiviteter, sa  

velger de fleste a  kjøre ut av bygda. Vi pleier a  

si at vi er heldige som ligger sa  sentralt til, for 

vi har omtrent like lang avstand til Havøy-

sund, Honningsva g, Lakselv, Kvalsund og Alta. 

Det blir et stykke a  kjøre, men det venner man 

seg til, og med litt samarbeid ga r det fint a  

delta pa  aktiviteter pa  ett av de stedene. Og da 

har man mye a  velge i. Det er for eksempel 

mange som har glede av den nye kunstgress-

banen i Kvalsund. 

Det er jo en liten bygd, som vi har nevnt noen 

ganger. Blir det ensformig her? 

– Nei, Kokelv er sa  absolutt et sted i verden, 

og verden kommer ogsa  hit. Vi har hatt flere 

familier som har kommet hit langveisfra. Vi 

hadde for eksempel en serbisk familie her for 

ikke sa  lenge siden, og vi har hatt flere 

svenske unger pa  oppvekstsenteret. I tillegg 

er det et sterkt innslag av kvensk her i bygda, 

og vi har hatt flere familier med finsk spra k 

hjemme. 

Har dere noen forventninger til kommune-

sammenslåingen 

– Helt ærlig, sa  tror jeg ikke vi kommer til a  

merke sa  mye til det. Vi ma  jo allerede til 

Hammerfest for mange ting, som legevakt og 

sykehus, og det skal vi vel alltids klare a  

fortsette med. For min egen del synes jeg bare 

det er litt synd at ikke Ma søy kommune ogsa  

ble med pa  sammensla ingen. De er jo va re 

nære naboer her i Kokelv. 

Hvilke forhåpninger har dere til de neste ti 

årene? 

– Jeg ha per at vi har barn nok til a  opprett-

holde oppvekstsenteret, som er en sa  viktig 

del av bygda. Sa  sma  som vi er, sa  kan en 

familie eller to gjøre hele forskjellen. Det 

finnes arbeidsplasser her, og det er jo ogsa  

fullt mulig a  pendle til Kvalsund, for eksempel, 

men vi trenger boliger til de som vil sla  seg til 

her. Med opprustningen av det sjøsamiske 

museet som er planlagt na , sa  burde vi ha 

gode muligheter!  ■ 

Utkant i kommunen – midtpunkt i bygda 

Det tar én time å kjøre 
fra Kokelv oppvekst-
senter til kommune-
senteret i Kvalsund.  

Kokelv oppvesktsenter, ped. leder  Tor-Arne Taknes | Foto: Hammerfest kommune Assistent Berit Sara | Foto: Hammerfest kommune 
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Internasjonal, urban og turglad 

Foto: Hammerfest kommune 

En frisk spasertur fra ra dhuset i Hammerfest 

finner vi Elvetun barnehage. Selv om det er 

lett gangavstand til storbytilbud som kino, 

bibliotek, kafeer og kjøpesenter, sa  ligger 

barnehagen likevel midt i finnmarksnaturen.  

Storvannet, fjellet, fjæra og havet er fa  

minutter unna, og barn og voksne vet a  bruke 

naturen sa  ofte det lar seg gjøre. 

– De aller fleste barna va re bor jo her midt i 

byen, forteller styrer Astrid Valle. 

– Sa  vi regner med at familiene selv vet a  

benytte seg av tilbudene i byen. Men vi har 

mange barn med minoritetsbakgrunn, og det 

er jo ikke mange kulturer som har det samme 

forholdet til a  komme seg ut pa  tur som det vi 

har i den norske kulturen. Derfor tenker vi at 

det er en fin ting a  introdusere barna for. 

Turgleden og turkulturen va r er noe nytt og 

ukjent for mange som kommer til Norge, og 

det er nok ganske sa  uvant for mange 

foreldre. Men en fin ting i sa  ma te er at vi na  

har fa tt voksenopplæringen som nærmeste 

nabo, der mange fra utlandet ga r pa  norsk-

kurs. Da fa r mange sma barnsforeldre sett 

med egne øyne hvordan en norsk barnehage 

fungerer. Og det er klart at barnehagen er et 

viktig bidrag til integreringen av innvandrere. 

– 31 nasjoner har vi representert her pa  

Elvetun, og rundt 45 % av barna har minori-

tetsspra klig bakgrunn. Sa  vi kan trygt si at vi 

er en internasjonal og mangfoldig barnehage. 

Og det er vi stolt av! Dette mangfoldet gjen-

speiler seg heldigvis i personalet ogsa . For 

tiden har vi fire ansatte med fremmedspra klig 

bakgrunn, og na r vi leier inn vikarer, er det 

ofte at vi fa r folk fra hele verden inn den veien 

ogsa . Det ser vi som en viktig ressurs, og ofte 

fa r vi lære om kulturbakgrunnen til mange av 

barna va re ogsa  pa  den ma ten. 

«De norskspråklige 

barna ligger også 

foran i språk-

utviklingen 

Har dere større fokus på språk og språkutvik-

ling, siden dere har så mange med minoritets-

språklig bakgrunn? 

– Ja, vi har nok det. Vi har i alle fall et veldig 

fokus pa  spra k, og vi har lært mye om det og 

av det i løpet av de 16 a rene jeg har vært 

styrer her. Vi ser ogsa  at det nytter! Tilbake-

meldingen fra skolene som «overtar» barna 

va re er at de ligger et halvt til ett a r foran 

andre barn i sin spra kutvikling. Og det gjelder 

ogsa  de norskspra klige barna! De norskspra k-

lige barna hos oss ligger naturlig nok noe 

foran de med minoritetsspra klig bakgrunn, 

men de ligger ogsa  foran norskspra klige fra 

andre barnehager – nettopp fordi vi har sa  

stort fokus pa  spra kutvikling. Det kan jo være 

et poeng a  ta med seg i innvandringsdebatten. 

Så det går bra med elvetunbarna på skolen? 

– Ja, og vi samarbeider ogsa  godt med skolen i 

det daglige. Ungene her sogner jo stort sett til 

Baksalen skole, og de aller fleste skal videre 

dit na r de er ferdige her. Na  fa r barna va re 

bruke gymsalen pa  Baksalen skole en gang i 

uka, og pa  den ma ten blir de jo fortrolige med 

skolen før de skal ta det store skrittet og 

begynne der. Og det er ikke sjelden at rektor 

stikker hodet inn og hilser pa . 

Er det spesielt å være en sentrumsbarnehage i 

en tynt befolket kommune? 

Vi ser i alle fall at vi fyller et behov og at 

barnehagen er populær. Vi har aldri ledige 

plasser! Og uteomra det va rt blir flittig brukt 

ogsa  utenom barnehagetiden. Stadig vekk ser 

vi at det er barn og leker her pa  ettermid-

dagene, og det synes vi er veldig hyggelig. 

Barnehagen er en del av nærmiljøet, og sa nn 

skal det være!  ■ 

 

«Vi er stolt av å være en 

internasjonal og 

mangfoldig barne-

hage! 

Hammerfests største 
barnehage ligger midt 
i byen og midt i 
naturen. 
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Ved et bord er to jenter i gang med lekser pa  

laptop-ene sine, to stykker spiller biljard med 

et knippe tilskuere rundt seg, og ganske 

mange bare henger, prater og har det fint. 

I etasjen over finner vi kontoret til Astrid 

Gaup Skancke, Malene Nicolaysen og Lars 

Reiten, som er de voksne som for tiden driver 

Bootleg – i tett samarbeid med ungdommene 

som bruker huset. 

Hva er det beste med Bootleg? 

– At det er en kreativ plass a  slappe av! Her 

kan man komme som den man er, uten a  bli 

møtt med press og forventninger om hva man 

skal prestere.  

«De ender opp med å 

gjøre djevelsk mye 

Betyr det at Bootleg er grunnleggende 

annerledes enn de organiserte fritidstilbudene? 

– A , det er organisert her ogsa . Godt organi-

sert til og med – men det er selv-organisert. 

Det er ungdommene selv som bestemmer hva 

de vil gjøre her. Og da ender de ofte opp med 

a  gjøre djevelsk mye! Og det er ikke sa nn at de 

som bruker Bootleg er enn annen gjeng enn 

de som deltar i idrettslagene, spiller i korps 

eller ga r pa  kulturskolen. Ungdommene i dag 

er aktive, og det er gjerne den samme gjengen 

som ga r pa  turn den ene dagen og kommer pa  

ungdomsklubben den neste. Det var kanskje 

sa nn det var for noen a r siden da Bootleg ble 

startet – eller sa nn man regnet med at det 

skulle være – men det er definitivt ikke sa nn 

na . 

Bootleg ligger jo midt i sentrum i Hammerfest. 

Er det mest sentrumsungdommen som vanker 

her? 

– Nei, heldigvis er det mange som kommer hit 

ba de fra Kvalsund og fra Forsøl. Og det er 

takket være at busstilbudet er blitt godt nok. 

Bussen er i det hele tatt viktig for ungdom-

mene som ikke er gamle nok til a  kjøre enna . 

Og det fungerer greit na , men vi hører fra de 

som bor i Forsøl at de skulle ønske at det gikk 

en buss sa  de kunne komme seg hjem fra kino 

pa  kvelden. 

Hvor mange er det som bruker Bootleg? 

– Mange. I løpet av en uke kan vi ha 80 – 100 

forskjellige ungdommer innom, og det er 

mange i en liten kommune som Hammerfest. 

(Og selv om vi teller med Kvalsund ogsa .)  

– Vi ser at det varierer en del med tid pa  a ret, 

men huset er jevnt over flittig brukt. Og 

Bootleg er jo ikke bare ungdomsklubb, vi har 

en hel masse forskjellige tilbud her, for 

eksempel dansestudio i øverste etasje, 

øvingsrom for musikk som ligger i gamle 

Baksalen skole og utstyr for foto og video. Og 

sa  øver russerevyen her, og vi har mange 

forskjellige arrangementsgrupper.  

 

«Bootleg kommer til å 

forandre seg og følge 

med i tiden 

Hvordan ser det ut på Bootleg om ti år? 

– Si det. Det vet vi ikke sa  mye om. Vi voksne 

kan jo ha tanker og meninger om hvordan 

fremtiden blir, men det er ikke nødvendigvis 

sa nn det blir. Dessuten vil vi jo gjerne at det 

skal være ungdommen selv som former 

Bootleg til det de ønsker at det skal være. Og 

ungdom er heldigvis veldig flinke til a  gi 

direkte og raske tilbakemeldinger om hva de 

synes. Hvis det er noe de liker – eller ikke 

liker – sa  fa r vi høre det veldig fort og uten 

omskrivninger. Men det vi er sikre pa  er at 

Bootleg kommer til a  forandre seg og a  følge 

med i tiden.  

– Akkurat na  er det veldig populært a  være 

med i Hammerfest Ungdomsarrangører – 

«HUA». I HUA fa r ungdommene prøve seg pa  a  

arrangere konserter og annet selv. Det gir 

fantastisk god erfaring a  ta med seg, og vi er 

sikre pa  at dette er med pa  a  sikre at Ham-

merfest fa r en sterk grunnmur for kultur i 

a rene som kommer, ettersom disse ungdom-

mene blir voksne.    ■ 

Ungdommens egen plass 
Da vi besøker Bootleg tidlig en ganske vanlig onsdags-
ettermiddag, er det allerede et titalls ungdommer i 
klubblokalet i 1. etasje 

Malene Nicolaysen og Lars Reiten | Foto: Hammerfest kommune 
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– Opp av kjellerstuene 

Tilbudet er populært, og mellom 5 og 18 er 

inne i lokalet hver gang. I tillegg har det vært 

arrangert flere LAN1 i regi av KED.  

Vi tok en liten prat med leder Nicolay 

Zachariassen (22), som til daglig jobber som 

IT-tekniker for Atea.  

Hva er KED og hva gjør man der?  

– KED er et sted for unge eller eldre som 

ønsker a  sosialisere seg, spille eller jobbe med 

diverse ting pa  en av va re datamaskiner. Om 

de ønsker a  kode, se film, være sosial eller 

bare spille er det opp til dem.  

Er det voksne tilstede? 

– Ja, vi trenger en del voksne vakter til LAN, 

da de ma  være over 21 a r for a  være vakt pa  

natten. Ellers trenger vi frivillige vakter som 

er over 18 slik at vi kan holde a pent. Alle 

vakter ma  ha politiattest for a  kunne være 

vakt. (Dette kan søkes enkelt hos politiet via 

digital søknadsprosess) 

Hvordan blir man medlem eller kan delta og 

bruke datamaskinene? 

– Det holder a  sende oss en melding eller bare 

møte opp i a pningstidene.  A pningstidene na r 

vi klarer a  holde a pent, er hver tirsdag fra kl. 

17:00 til minimum kl. 20:00. A rskontigenten 

er 200 kr. Alle medlemmer fa r en egen bruker 

etter man har betalt til sikker bruk.    ■ 

 

1 Et LAN-party (ofte forkortet bare 'LAN') er et 
arrangement hvor ungdom samles med data-
maskiner og hvor hovedmålet er å spille ulike typer 
videospill, «chatte» på f.eks. IRC og kopiere filer fra 
andre over nettverk. I denne sammenheng brukes 
ofte begrepet BYOC - Bring Your Own Computer, 
siden deltagerne benytter sitt eget, medbrakte 
datautstyr. Grunnen til at 'LAN' er en del av navnet 
til denne betegnelsen er sannsynligvis fordi at de 
aller fleste aktivitetene ikke kan finne sted uten et 
lokalnettverk. LAN-party kommer av oret LAN som 
betyr local area network. Et LAN er lokalnettet 
innad på arrangmentet.  

Kilde: Wikipedia 

 

 

 

 

KED har bruk for flere voksne vakter 
for å kunne holde åpent hver uke. 
Interesserte kan sende en mail til 
Nicolay: 

styreleder@kesport.no 

Kvalsund e-sport og dataforening eller «KED», som de 
kanskje er mest kjent som, holder til i et av lokalene i 
Kvalsundhallen 

Fra KEDs vedtekter 
«K.E.D. skal få ungdom opp av kjellerstuene 

og ut i et sosialt fellesskap. 88,4% av gutter 

mellom 14 og 17 år spiller data minst en 

time hver dag, hjemme. Disse vil vi nå, og gi 

dem mulighet til å drive sine aktiviteter 

sammen med jevnaldrende, i trygge 

omgivelser med mulighet for voksen-

kontakt. Spill, teknologi og data er noe 

mange ungdom mestrer, også de som ikke 

nødvendigvis mestrer andre aspekter av 

livet. Ved å fokusere på mestring, og et 

sosialt fellesskap vil K.E.D. legge til rette for 

gode relasjoner og personlig utvikling.» 

Nettside: https://www.kesport.no/ 

Foto fra KEDs facebookside (gjengitt med tillatelse) 
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På den politiske siden 

Trygge oppvekstvilkår  
At det skal være trygge oppvekstvilka r i hele 

den nye kommunen er noe vi har sla tt fast 

allerede i intensjonsavtalen fra 2016. Den 

viktigste rettesnoren va r er at alle som bor i 

nye Hammerfest kommune skal fa  et likever-

dig tilbud, uavhengig av hvor de bor. Heldig-

vis er vi enige pa  tvers av politiske skillelinjer 

og i begge de na værende kommunene om at 

vi sa  langt som overhode mulig skal opprett-

holde alle skole- og barnehagetilbudene som 

vi har i dag.  

Med den nye kommunen er vi sikre pa  at vi 

fa r økonomi til a  sta  i mot sentraliserings-

kreftene og opprettholde levekraftige 

sma samfunn rund om i kommunen. Vi har 

mange sterke sma samfunn i kommunene 

va re, og na r vi sla s sammen, kan vi styrke dem 

ytterligere ved faglig samarbeid pa  tvers av 

hele kommunen. Mange sma samfunn vil 

kunne ha felles interesser og kunne gjøre 

felles sak i det politiske arbeidet. 

«Alle skal få et likeverdig 

tilbud, uavhengig av 

hvor de bor 

Den nye kommunen vil bli den største 

kommunen i Nord-Norge na r det gjelder 

fiskeoppdrett og petroleum. Vi har mange 

arbeidsplasser innenfor fiskeri, og det a pner 

seg muligheter med bergverk. Vi tror ogsa  at 

vi har rike muligheter til a  utvikle reiselivet 

videre, med den fantastiske naturen vi har.  

Alt i alt gir dette mange gode jobbmuligheter 

for de som vokser opp her i dag. Og for andre 

som vil flytte til kommunen.  

Medvirkning fra ungdommen 
Men e n ting er hva vi politikere tror er bra for 

barn og unge – noe annet kan være hva ung-

dommen selv tenker. Derfor er vi utrolig glad 

for at vi har vel etablerte ungdomsra d i ba de 

Hammerfest og Kvalsund. I den siste fasen inn 

mot sammensla ingen vil ungdomsra dene bli 

viktige samarbeidspartnere.  ■ 

Marianne Sivertsen Næss  

og Terje Wikstrøm 

Å sikre gode oppvekstvilkår og å legge forholdene til rette 
for barn og unge blir noe av det viktigste arbeidet med å 
bygge en ny kommune av Kvalsund og Hammerfest. 

Ungdomsrådet er ungdommens rådgivende og forslagsgivende 

organ i kommunen. Ungdomsrådet skal gi forslag og råd til 

kommunens politiske og administrative ledelse i saker som angår 

ungdom.

Ungdomsrådet består av ungdommer bosatt i kommunen. Valg 

foregår hver høst, og man velges for et skoleår om gangen.  

I Hammerfest er det 9 faste medlemmer og 9 vara.  

I Kvalsund er det 6  faste og 3 vara. 

 Marianne Sivertsen Næss er varaordfører i 

Hammerfest og Arbeiderpartiets ordfører-

kandidat for den nye kommunen. Hun er leder i 

fellesnemnda for kommunesammenslåing. 

 Terje Wikstrøm er ordfører i Kvalsund og 

nestleder i fellesnemnda for kommune-

sammenslåing. 

Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet i Hammerfest kommune | Foto: Hammerfest kommune Ungdomsrådet i Kvalsund kommune | Foto: Kvalsund kommune 


