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Du må ha med deg legitimasjon! 
Legitimasjon kan for eksempel være pass, 
førerkort eller bankkort med bilde, men 
du kan også bruke annen type 
legitimasjon.  

Kravet til legitimasjon er at den inne-
holder velgerens navn, fødselsdato og 
bilde.  

Ta gjerne med valgkort. 
Det er ikke nødvendig med valgkort, men 
det gjør det enklere for valgfunksjo-
nærene om du tar det med, og det går 
raskere for deg å stemme. 

Mer om valgordningen i 

Norge og lokalvalgene i 

2019 på Valg.no 

Stemming på valgdagene 
På selve valgdagene som er mandag 9. september (og søndag 8. september i 

noen valgkretser) må du stemme i et av valglokalene i din kommune. Kommunene 

er delt inn i valgkretser med hvert sitt valglokale. Det er enklest om du stemmer i 

lokalet som hører til din valgkrets, men du kan også stemme i et annet valglokale. 

Valglokaler og åpningstider i Kvalsund og Hammerfest 

Valgkrets Valglokale Søn 8. sept Man 9. sept 

Akkarfjord Akkarfjord skole   9 – 18 

Forsøl Forsøl krets   9 – 18 

Hammerfest Hammerfest ra dhus 16 – 20 9 – 21 

Hønseby Daltun skole   9 – 18 

Kokelv Kokelv grendehus 16 – 19 9 – 18 

Kvalsund Miljøbygget, Kvalsund ra dhus 16 – 19 9 – 20 

Rypefjord Fjordtun skole 16 – 20 9 – 20 

1. Ta stemmesedlene du vil bruke:  

En for kommunestyrevalget og en for 

fylkestingsvalget, hvis du ønsker å 

stemme ved begge valgene.  

2. Hvis du vil gi personstemmer, kan du 

krysse av på stemmeseddelen i boksen 

ved siden av de listekandidatene som 

du ønsker å gi personstemme til. Du 

kan gi personstemme til så mange 

kandidater du vil. 

3. Brett stemmesedlene med partinavnet 

inn, og feltet for stempling ut – da kan 

ingen se hva du stemmer. Det skal ikke 

brukes konvolutt eller annet omslag 

rundt stemmesedlene.  

4. Gå til en valgfunksjonær, og få et 

stempel på stemmesedlene. Dette er 

viktig for at stemmegivingen skal bli 

godkjent.  

5. Legg stemmesedlene i valgurnen.  

Mer om lokalvalget i  

Hammerfest i 2019 
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– Det er ditt valg! 

B ruk stemmeretten din, og vær med å bestemme 

hvem som skal styre kommunen!  

H vert fjerde år velger vi kommunestyrer og 

fylkesting i Norge. Det er et viktig prinsipp i det 

norske samfunnet at mange viktige beslutninger skal 

tas nær dem som blir berørt, og at ikke alt skal 

bestemmes sentralt og gjelde likt for hele landet. 

Utfordringer og muligheter er ikke jevnt og likt 

fordelt utover landet, og ikke alle løsninger passer 

like godt overalt. Derfor har det lokale selvstyret en 

viktig og verdifull rolle.  

V ed kommunestyrevalget kan det være små 

marginer, og hver stemme teller. Pass på at din 

stemme er én av dem som er med og avgjør!  

K valsund og Hammerfest slås sammen til én 

kommune fra 1. januar 2020. Ved valget nå i 

2019 stemmer vi som om sammenslåingen allerede 

hadde skjedd, slik at vi velger kommunestyret som 

skal lede nye Hammerfest kommune. Alle stemme-

berettigede i Kvalsund og Hammerfest stemmer altså 

sammen på ett nytt kommunestyre. 

K ommunen har ansvaret for mange tjenester 

som har stor betydning for innbyggerne. 

Barnehager og barne- og ungdomsskoler, 

førstelinjehelsetjenester og eldreomsorg er noen 

viktige eksempler. Mye er bestemt av lover og regler, 

men våre politikere tar mange viktige beslutninger 

om hvordan disse tjenestene skal drives og hva som 

skal prioriteres. Kommunevalget er din viktigste 

mulighet til å påvirke hvordan kommunen skal 

styres. 

L es om partienes hjertesaker her i denne utgaven 

av innbyggermagasinet, se hvem som stiller til 

valg for de forskjellige partiene og stem på dem du 

tror er best egnet til å styre kommunen for de neste 

fire årene! 

  
Kvalsund og Hammerfest 2020 er et 
innbyggermagasin for sammenslåingen av 
kommunene. 
 

 

Følg oss på NyeHammerfest.no

Redaksjon for denne utgaven: 
Leif Vidar Olsen, redaktør 
prosjektleder og rådmann i Hammerfest   
 
Elisabeth Paulsen,  
ass. Rådmann i Hammerfest 
 
Eilert Sundt, kommunikasjonsrådgiver  

Kontakt redaksjonen 
Kvalsund og Hammerfest 2020 
Hammerfest kommune 
Postboks 1224 
9616 Hammerfest 
 
E-post: 
KH2020@hammerfest.kommune.no 

LEDER  
Leif Vidar Olsen, prosjektleder for sammenslåing og rådmann i nåværende og nye Hammerfest kommune 

Hvem får ordførerklubba til høsten? 
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Det stilles forskjellige krav til 
stemmerett i Norge avhengig av 
om det er stortingsvalg eller 
kommunestyre- og fylkestings-
valg.  

Den største forskjellen er at ogsa  utenlandske 

statsborgere har stemmerett ved kommune-

styre- og fylkestingsvalg i Norge dersom de 

har bodd i landet over noe tid. 

Du har stemmerett ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av 

disse kravene: 

 Du er norsk statsborger og har fylt 18 a r 

innen utgangen av 2019 og er, eller har 

vært, registrert bosatt i Norge 

 Du er statsborger i andre nordiske land 

(det vil si Danmark, Island, Finland eller 

Sverige) og har fylt 18 a r innen utgangen 

av valga ret, og har vært registrert bosatt i 

Norge senest 30. juni i valga ret 

 Du er øvrig utenlandsk statsborger som 

har fylt 18 a r innen utgangen av valga ret, 

og har vært registrert bosatt i Norge 

sammenhengende de tre siste a rene før 

valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at 

botiden har vært sammenhengende 

Hvis du har stemmerett, skal du fa  et valgkort 

i posten i god tid før valget. Pa  valgkortet sta r 

det hvor og na r du kan stemme pa  valgdagen 

og hvordan du stemmer. 

Har du flyttet etter 30. juni? 
Dersom du har flyttet etter 30. juni, sta r du 

innført i manntallet i den kommunen du har 

flyttet fra, selv om du har meldt flytting. 

Du er manntallsført i den kommunen du er 

registrert i Folkeregisteret som bosatt den 

30. juni 2019.  Dette regnes som din hjem-

kommune. 

Pa  valgdagen kan du bare stemme i den 

kommunen der du er ført inn i manntallet. 

Men du kan forha ndsstemme i den kom-

munen du er i. Stemmen blir da sendt til 

hjemkommunen din. 

Hvem kan stemme? 
Du kan enten forhåndsstemme i 
perioden fra 10. august til og med 
6. september eller du kan stemme 
i valglokalet i din kommune på 
valgdagen 9. september. 

Forhåndsstemming 
I Norge er det mulig a  forha ndsstemme hele 

seks uker før selve valgdagen. Det er blant de 

lengste forha ndsstemmeperiodene som finnes. 

Det er viktig a  huske pa  at det ikke er mulig a  

angre pa  sin stemmegivning i Norge. Det betyr 

at dersom du forha ndsstemmer, sa  kan du 

ikke stemme pa  nytt, heller ikke pa  valgdagen. 

Hvor kan du forhåndsstemme? 

 Du kan forha ndsstemme pa  Service-

kontorene i Kvalsund rådhus og i 

Hammerfest ra dhus i vanlig a pningstid i 

hele forha ndsstemmeperioden. 

 Vi tar sikte pa  a  ha forha ndsstemme-

lokaler på disse stedene: 

 Nissensenteret i Hammerfest 

 Hammerfest viderega ende skole 

 UiT Campus Hammerfest.  

A pningstider for disse annonserer vi pa  

nettsidene til Hammerfest kommune. 

 Vi arrangerer forha ndsstemming ved 

helse- og sosialinstitusjoner i perioden 

26. august til 6. september.  

Dette gjelder  

 Kokelv bo- og omsorgssenter 

 Kvalsund sykehjem, 

 Kvalsund bosenter 
 Rypefjord sykehjem 

 Rypefjord bosenter 
 Kirkeparken omsorgssenter 

 Hammerfest sykehus.  

Nærmere informasjon kommer pa  

nettsidene til Hammerfest kommune. 

Hvis du har stemmerett i en annen kommune 

enn Kvalsund eller Hammerfest, kan du likevel 

avgi forha ndsstemme hos oss. Du vil da fa  

utdelt en stemmeseddel med navnene pa  de 

registrerte politiske partiene, men ikke navn 

pa  de enkelte kandidatene. Du ma  krysse av 

for hvilket parti/gruppe du vil stemme pa . Du 

kan ogsa  selv skaffe stemmeseddel fra din 

kommune og bruke den, dersom du ønsker a  

gi personstemmer til kandidater pa  listen. 

(Hvis du bor i utlandet, er det egne regler.  

De kan du finne ut mer om pa  valg.no) 

Stemme på valgdagen 
Pa  valgdagen kan du stemme i valglokalene. 

Dette finner du mer informasjon om pa  siste 

side. 

Hvordan kan 
du stemme? 

Illustrasjon:  eveleen007/Adobe Stock 

http://www.nyehammerfest.no
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Hjelp i valglokalet 
Hvis du har trenger hjelp i valglokalet, kan du 

spørre en av valgfunksjonærene – altsa  en av 

de som jobber for kommunen med a  gjennom-

føre valget. Valgfunksjonærene kan være med 

deg inn i valgavlukket og hjelpe deg med a  

finne frem stemmesedler og a  gi person-

stemmer hvis du vil det. Valgfunksjonærene 

har taushetsplikt, og de har derfor ikke lov til 

a  fortelle noen om hva du har stemt. Du kan 

ogsa  fa  velge a  fa  med deg en annen hjelper, 

som du selv bestemmer, inn i valgavlukket, 

men da skal det alltid være med en valg-

funksjonær ogsa . Valgfunksjonæren skal 

passe pa  at ingen prøver a  pa virke deg til a  

stemme noe annet enn det du selv vil. 

Vansker med å komme inn i 
valglokalet 
Hvis du ikke klarer a  ta deg inn i valglokalet, 

kan du fa  stemme like utenfor. Da vil to 

valgfunksjonærer komme og ta i mot din 

stemme. 

Stemme hjemme 
Hvis du pa  grunn av sykdom eller uførhet ikke 

kan møte i valglokalet eller i lokalet for 

forha ndsstemming, kan du søke om a  fa  avgi 

stemme hjemme eller der du oppholder deg. 

I søknaden ma  du oppgi fullt navn, fødsels-

dato med a rstall og hvilken adresse du vil 

være pa  siste uka før valget. Du ma  ogsa  oppgi 

et telefonnummer vi kan na  deg pa .  

Søknaden sendes: 

Valgstyret i Hammerfest 

Postboks 1224 

9616 Hammerfest 

eller 

postmottak@hammerfest.kommune.no 

Hvis du er pa  en institusjon der det blir 

arrangert forha ndsstemming, trenger du ikke 

a  søke om a  fa  stemme der. 

 

 

Trenger du hjelp til å stemme? 
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Direkte valg – forholdsvalg 
Den norske valgordningen er basert pa  
prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i 
flermannskretser. Direkte valg innebærer at 
velgerne stemmer direkte pa  representanter 
for valgdistriktet ved a  gi sin stemme til en 
valgliste. Forholdsvalg betyr at represen-
tantene fordeles etter det innbyrdes forhold 
mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte 
valglister. Ba de politiske partier og andre 
grupper kan stille liste ved valgene. 

Valgbarhet, plikt til å stille til valg 
Utgangspunktet er at alle som har stemmerett 
ved et valg ogsa  er valgbare og forpliktet til a  
ta i mot valg. Enkelte personer er imidlertid 
utelukket fra valg pa  bakgrunn av at de 
innehar offentlige posisjoner/stillinger som 
av prinsipielle grunner ikke bør kombineres 
med verv som folkevalgt. Det er ogsa  pa  
nærmere bestemte vilka r adgang til a  søke 
fritak fra valg. 

Utelukket fra valg til kommunestyret/
fylkestinget er fylkesmannen og assisterende 
fylkesmann, administrasjonssjefen i hen-
holdsvis kommunen og fylkeskommunen og 
dennes stedfortreder samt leder av forvalt-
ningsgren i henholdsvis kommunen eller 
fylkeskommunen; dog er ikke leder av 
enkeltsta ende virksomheter utelukket. Man 
kan heller ikke velges hvis man er sekretær 
for henholdsvis kommunestyret eller fylkes-
tinget, ansvarlig for regnskapsfunksjonen i 
henholdsvis kommunen eller fylkeskommu-
nen eller foretar revisjon for henholdsvis 
kommunen eller fylkeskommunen. 

Man kan kreve seg fritatt fra valg til kommu-
nestyret eller fylkestinget dersom man avgir 
skriftlig erklæring om at man ikke ønsker a  
stille til valg pa  den listen man er ført opp pa . 

Valgorganene 
Ved alle valg er det kommunen som har 
ansvaret for den praktiske gjennomføringen. I 
hver kommune skal det være et valgstyre som 
velges av kommunestyret. Valgstyret har 
ansvaret for gjennomføring av valget i 
kommunen. 

Dersom det skal forega  stemmegivning pa  
flere steder i kommunen, skal gjennom-
føringen av valget pa  hvert sted ledes av et 
stemmestyre pa  minst tre medlemmer. 

Listeforslagene 
Ba de registrerte politiske partier og andre 
grupper kan stille liste ved valg. Fremgangs-
ma ten er at de utarbeider forslag til valgliste, 
som sa  skal godkjennes av valgmyndighetene. 
Listeforslaget inneholder navnet pa  de 
kandidater som stiller til valg for partiet eller 
gruppen. Listeforslaget danner utgangs-
punktet for det som blir partiets eller 
gruppens stemmeseddel. 

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av 
de øverste kandidatene pa  listeforslaget gis et 
stemmetillegg. Kandidatene fa r i sa  fall et 
tillegg i sitt personlige stemmetall som 
tilsvarer 25 % av det antall stemmesedler 
som kommer listen til del ved valget.  

Velgernes adgang til å endre på 
stemmesedlene 
Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 
kan velgerne pa virke hvilke av kandidatene 
som blir valgt, gjennom a  gi personstemme til 
kandidatene pa  listen. De kan gi person-
stemme til sa  mange av kandidatene de vil. 
Det gjøres ved a  sette et merke i en rute ved 
navnet til kandidatene. 

Ved kommunestyrevalg er det ogsa  adgang til 
a  føre opp kandidater fra andre lister. Dette 
gjøres ved a  føre disse kandidatnavnene opp i 
et eget felt pa  stemmeseddelen. Na r velgeren 
gir personstemmer til kandidater pa  andre 
lister, overføres en tilsvarende antall liste-
stemmer til den eller de listene disse kandida-
tene sta r oppført pa . 

Stemmetallet ved kommune-
styrevalg 
Ved kommunestyrevalg legges ikke antall 
stemmesedler til grunn for beregningene, 
men antall listestemmer. Bakgrunnen er 
adgangen til a  gi personstemmer til kandi-
dater fra andre lister og systemet med at 
dette medfører overføring av en viss andel av 
stemmen til det andre partiet.  

Na r det er avgjort hvor mange representanter 
en valgliste skal ha, fordeles plassene til 
kandidatene pa  listen. Kandidatka ringen skjer 
pa  grunnlag av kandidatenes personlige 
stemmetall.  

Utdrag fra www.regjeringen.no/no/tema/valg-og-

demokrati/den-norske-valgordningen/valgordningen 

Valgordningen i Norge 
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Ved kommunestyrevalget:  
1. Sett et kryss i ruten ved navnet til 

kandidatene du vil gi en personstemme. 

Du kan gi personstemme til sa  mange 

kandidater du vil.  

2. Skriv kandidatnavn fra andre partier/

grupper i et eget felt pa  stemmesedde-

len. Hvor mange kandidatnavn du kan 

føre opp sta r pa  stemmeseddelen.  

 

Vær oppmerksom pa  at hvis du gir person-

stemme til en kandidat fra et annet parti/

gruppe, vil en sa kalt listestemme bli overført 

til det andre partiet/gruppen. Dette kan 

pa virke fordelingen av mandater i kommu-

nestyret. 

 

Ved fylkestingsvalget:  
Sett et kryss i ruten ved navnet til kandida-

tene du vil gi en personstemme. Du kan gi 

personstemme til sa  mange kandidater du 

vil.  

Du kan gi stemmer til  
enkeltpersoner 

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir 
valgt, kan du gi en personstemme til de kandi-
datene du ønsker. Det er opp til deg om du vil 
endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. 

Valgkort 
Når det er valg mottar alle stem-
meberettigede personer i Norge 
valgkortet sitt i posten. 

Et valgkort er et papirkort der det sta r 

informasjon om deg og om det kommende 

valget. A  motta valgkortet er en bekreftelse i 

seg selv pa  du at du har stemmerett og at du 

er innført i manntallet i den kommunen der 

du er folkeregistrert. Pa  valgkortet fremga r 

det hvor og na r du kan stemme pa  valgdagen 

og hvordan du stemmer.  

Ikke mottatt valgkort  
– ta kontakt med kommunen 
Det kan hende at du ikke mottar valgkort. 

Grunnene kan være mange – aller oftest 

knyttes dette til at adressen din, som ligger i 

folkeregisteret, ikke er oppdatert eller at 

kommunen du bor i ikke enda har innført 

gateadresser. Selv om du ikke skulle motta 

valgkortet er imidlertid dette ikke noe 

indikasjon pa  at du ikke har stemmerett. 

Na r postbæreren ikke finner postkassen din 

ga r posten i retur til avsenderen. Sa  dersom 

du i fremtiden ikke mottar valgkortet – ta 

kontakt med kommunen du er folkeregistrert 

i. Det er nemlig kommunens adresse som sta r 

som avsender og det er følgelig kommunen 

som vil fa  valgkort i retur. 

Trenger jeg å ha med valgkortet 
når jeg skal stemme? 
Du trenger ikke a  ha med valgkortet na r du 

skal avgi stemme, men ha med legitimasjon. 

Har du imidlertid da rlig tid dagen du skal 

stemme, sa  kan det være kjekt a  ha med 

valgkortet. Det er fordi stemmemottakeren 

kan bruke strekkoden pa  valgkortet ditt til 

raskt a  finne deg i manntallet. Uten valgkort 

ma  stemmemottakeren manuelt søke deg opp 

med utgangspunkt i legitimasjonen du har 

med deg, for eksempel førerkortet ditt. Det tar 

derfor mindre tid a  stemme med valgkort. 

Men husk – ta med gyldig legitimasjon na r du 

skal stemme. 

Illustrasjon:  Mikko Lemola/Adobe Stock 

Kvalsund og Hammerfest 2020 | Nummer 4 – august 2019 

 

 

7 

Arbeiderpartiet (s. 8) 
 1 Marianne  Sivertsen  Næss 

 2 Terje Wikstrøm 

 3 Grete Svendsen 

 4 Kurt  Methi 

 5 Berit Ha gensen 

 6 Christian Bergeton Klaussen 

 7 Anne-Mette Bæivi 

 8 Robert Wilhelmsen 

 9 Kaia Charlotte Fagerhaug 

 10 Ingar Eira 

 11 Heidi Marie Mauno Sletten 

 12 Martin U Wulff 

 13 Wendy Hansen 

 14 Tom-Kristian Tommen Hermo 

 15 Eva Gebhardt Sjøtun 

 16 Erik Johannessen 

 17 Astrid Gaup Skancke 

 18 Andreas Veum Gamst 

 19 Silje  Holmgren 

 20 Luis Alejandro Vargas Moleres 

 21 Haldis Olsen 

 22 Karl-Tore Andersen 

 23 Kirsten Alette Sara 

 24 Leif  Sma bach 

 25 Svetlana Tafikovna Izmailova 

 26 Ørjan Pedersen 

 27 Elin Mølmann Holmgren 

 28 Andre  Larsen 

 29 Mia Irene Hansen 

 30 Ulf Terje Eliassen 

 31 Liv  Lorentzen 

 32 Chris  Jørgensen 

 33 Beate Marie Paulsen 

 34 Stig Ole Pedersen 

 35 Helena Engman Wikstrøm 

 36 Svein Bjørnar Nilsen 

 37 Lena Marie Rydningen 

 38 Jan Tore Kvalnes 

 39 Sylvi Jane Husebye 

 40 Pa l-Reidar Fredriksen 

 41 Adrian Israelsen Dybvik 

Fremskrittspartiet (s. 9) 
 1 Arne Myrseth 

 2 Gerd Isaksen 

 3 Rune  Granbakk 

 4 Madeleine Myrseth 

 5 Fred Ove Nibe 

 6 Anne Karin Isaksen 

 7 A ge Fjellstad 

 8 Ragnvald Berntsen 

 9 Lars Erik Engstrøm 

 10 Sindre Andre Kristiansen 

 11 Bjørn  Andreassen 

Høyre (s. 10) 
 1 Jon Atle  Birkeland 

 2 Kristel Monique Jørgensen 

 3 Asbjørn  Eliassen 

 4 Eirihn Keu er 

 5 Nikola Tereze Bralite 

 6 Gunnar Olaf Bolle 

 7 Joakim Aleksander Mathisen 

 8 Kjersti Sollien Iversen 

 9 Ole Martin Rønning 

 10 Bente Hansen 

 11 Ove Antti Klykken 

 12 Elisabeth Wæraas Eliassen 

 13 Pa l Blix-Johansen 

 14 Bjørg Eva Hamsund 

 15 Alf Martin Sakshaug 

 16 Randi Blix Sivertsen 

 17 Svein -Jacob Jæger 

 18 Vivi-Ann Sneve 

 19 Bjørn-Tore Kristiansen 

 20 Tonje Larsen 

 21 Joakim Pedersen 

 22 Arne Dahl Nygaard 

 23 Roger Bloch 

 24 Anne Line Nora 

 25 Arne Wæraas 

 26 Daniel Hansen Masvik 

Kristelig Folkeparti (s. 11)  
 1 Truls  Olufsen-Mehus 

 2 Ellen Birgitta Johansen 

 3 Vegard Loke Rønning 

 4 Turid Lien 

 5 Runar Enoksen 

 6 Birgit Emilia Snellman 

 7 Frank Harry Skogmo 

 8 Lars Einar Jensen 

 9 Margarita Moe 

 10 John Harald Stølen 

 11 Roald Andreas Nilsen 

 12 Margot Andreassen 

 13 Per-Øystein Utstrand 

 14 Alexander Nilsen 

 15 Arsenia Mahusay Solstad 

 16 Jan Arvid Johansen 

 17 Marit  Monsen 

 18 Jan Edvard Nilsen 

 19 Eva Stockmann Jensen 

Miljøpartiet De Grønne (s. 12) 
 1 Siren Åse 

 2 Marius Johansen 

 3 Linn Tjønsø 

 4 Kristina Grundt 

 5 Martine Berg 

 6 Jan Reidar Ekeland 

 7 Martine Vold 

 8 Roy Tore Magnussen 

Rødt  (s. 13) 
 1 Lars Ivar  Wæhre 

 2 Aud Marie Tandberg 

 3 Patrik Nyberg 

 4 Elin Karlsen 

 5 Niklas Engnes 

 6 Mauritz Christian Nyberg 

 7 Tom Martin Nyberg 

 8 Marianne  Hansen 

 9 Espen Kummeneje 

 10 Inga Hanne Hansen 

 11 Veysi Yokus 

 12 Bente Elisabet Johanson 

 13 Ole Ingvald Hansen 

 14 Tove Størdal 

 15 Amr  Elshora 

 16 Henrik Vase li 

 17 Stein  Kristoffersen 

 18 Alvin  Vase li 

Senterpartiet (s. 14) 
 1 Lodve Svare 

 2 Oddvar Linnes 

 3 Helene Arntzen Heggem 

 4 Erik Lemika 

 5 Morten Johansen 

 6 Alf Magnar Stenersen 

 7 Mona Andersen Gaaseng 

 8 Ola Schanke Møller 

 9 Hans  Nilsen 

 10 Helge  Gaaseng 

 11 Karin  Andersen Berg 

Sosialistisk Venstreparti (s. 15) 
 1 Elisabeth Rønning 

 2 Yngve  Nilsen 

 3 Laura Kjølås 

 4 Harald Bredesen 

 5 Katrine Prydz 

 6 Arnt  Johannessen 

 7 Ingrid Petrikke Olsen 

 8 Ivar Sørnes 

 9 Elisabeth Storaas Jæger 

 10 Faez Johanna Maroki 

 11 Kirsti Johansen Høiskar 

 12 Ha kon Follien 

 13 Karoline Sanden 

 14 Sverre Gjørvad 

 15 Vigdis Guleng 

 16 Rune Mikalsen 

 17 Silje Sørnes 

 18 Thomas B. Hilde 

 19 A se-Marie Sma vik 

 20 Bashar Ghazi 

 21 Mats Esekiassen 

 22 Unni Bredesen 

 23 Joakim Rosvold Nilsen 

 24 Anne-Lise Moe 

 25 Marie Lovise Liland Olaussen 

 26 Bente  Rønquist Israelsen 

 27 Eilif Moan 

 28 Turid  Olsen 

 29 Rigmor Ann Elise Taraldsvik 

 30 Reidar Peder Johansen 

 

 

Kandidater som er ført opp med uthevet skrift 

har fa tt stemmetillegg fra sitt parti. Andre 

kandidater vil trenge personstemmer fra 

minst 25 prosent av de som stemmer pa  

partiet for a  komme foran disse. 

Partienes listeforslag til valget  
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Arbeiderpartiet 

Hammerfest arbeiderparti vil fortsette den 
gode utviklingen som kommunen er i. Vi vil 
tenke nytt, og samtidig ta med oss historien 
som ligger til grunn for fellesskapet, sta -pa -
viljen og stoltheten vi bærer med oss. Hammer-
fest og Kvalsund har en dramatisk historie. Vi 
har bygget opp en by fra ruiner. Denne viljen og 
evnen til a  bygge opp, støtter vi oss pa  na r vi na  
skal bygge fremtiden og den nye kommunen 
va re barn skal vokse opp i. Og selv om mye er 
bra i kommunen va r, er det mange store opp-
gaver som venter. Vi i Hammerfest Arbeider-
parti er motiverte, og arbeidslystne. Vi har 
folkene og trua pa  at kommunen va r ogsa  i 
fremtiden skal være et godt sted a  leve og bo i, 
for alle grupper innbyggere. 

Vår ordførerkandidat: 
Marianne Sivertsen Næss har tolv a rs erfaring 
fra lokalpolitikken i Hammerfest.  De siste a tte 
a rene har hun vært varaordfører i Hammerfest. 
I løpet av disse a rene har hun bygget en solid 
erfaring som lokalpolitiker, med god kjennskap 
og nettverk inn mot regionalt og nasjonalt niva .  

Med seg inn i politikken har Marianne erfaring 
som rektor ved Hammerfest viderega ende 
skole, lærer, seksjonsleder i Finnmarks-
sykehuset og ra dgiver i Husbanken.  

Marianne brenner for at va re barn og unge skal 

ha en god oppvekst i Hammerfest, uavhengig 
av foreldres økonomi. Hun er svært opptatt av 
at eldre skal fa  den hjelpen de trenger, na r 
behovet er der. De siste a rene har hun engas-
jert seg veldig i a  fa  mest mulig ringvirkninger 
ut av den næringsvirksomheten som er i 
kommune va r.  

Vår varaordførerkandidat: 
Terje Wikstrøm har vært ordfører i Kvalsund 
siden 2015. Før det har han erfaring fra lokal-
politikken gjennom a tte a r. 

Terje har permisjon fra stillingen som politi-
stasjonssjef i Hammerfest.  

Vi vil  
Barn og unge 
 Tilby gratis SFO til alle barn i 1.trinn i løpet 

av valgperioden 
 Utrede full søskenmoderasjon fra barn 

nummer to. Eventuelt a  sørge for en 
reduksjon av makspris i barnehage. 

 Tilby alle elever et gratis skolema ltid 

Eldre 
 At eldre skal være sjef i eget liv 
 Etablere nok omsorgsplasser, til riktig tid, 

sted og pa  riktig niva  
 Sikre god ernæringsrik mat i eldre-

omsorgen  

Næring 
 Kommunen skal være en aktiv tilrette-

legger for modne og for nye næringer 
 Jobbe for a  maksimere lokale ringvirkninger 

fra næringer i va r region 
 Videreføre og forsterke kommunens 

lederposisjon nasjonalt innenfor næringer i 
havet 

Arbeid  
 Fortsatt stille krav om bruk av lærlinger ved 

større anbud 
 Satse videre pa  heltidskultur 
 Doble antall læreplasser kommunen tilbyr 

Kultur, idrett, friluftsliv 
 Heve standarden pa  kommunale basseng 
 Videreutvikle Kokelv sjøsamiske museum til 

ogsa  a  inneholde et samisk spra k- og 
kompetansesenter 

 Tilrettelegge for fritidsliv ved sjøen med 
fortøyningsplasser, fritidsbrygger og 
rekreasjonsplasser 

Klima, miljø  
 Videreføre Ren havn prosjektet 
 Legge til rette for syklister 
 Fa  pa  plass en klima- og miljøplan for 

kommunen 
 Støtte tiltak for bevaring av kulturlandskapet 
 Videreføre ungdomskortet pa  fylket 

Kjære velger, årets kommunevalg er et historisk valg. 1.1.2020 slås 
Kvalsund og Hammerfest sammen til en kommune. Hammerfest 
Arbeiderparti mener det er viktig at vi utvikler gode nærmiljø, trygge 
oppvekstsvilkår og gode omsorgstjenester i hele den nye kommunen.  
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Fremskrittspartiet 

Hammerfest FrP er bekymret for Hammerfest 
kommune sin økonomiske situasjon. Kom-
muneøkonomien er viktig for a  skape trygge 
og robuste samfunn, men la neopptaket har 
vært høyt over mange a r. Kommunen er na  
svært utsatt om inntekter skulle svikte eller 
om renten øker. Hammerfest FrP vil derfor ha 
et tungt fokus pa  a  prioritere strengt i 
perioden som kommer.  

Hammerfest FrP vil derfor prioritere strengt i 
kommuneøkonomien og pa se at forhold som 
vedrører kommunens kjernevirksomhet/
lovpa lagte tjenester, til enhver tid skal ha 
nødvendige økonomiske rammer. Saker som 
ga r ut over dette, men som likevel faller inn 
under det som forventes at kommunen skal 
ivareta, skal vurderes fortløpende og evt 
iverksettes na r økonomien gir adgang til 
dette.  

Hammerfest FrP vil fokusere pa  utvikling og 
drift av kommunale tjenester, og gjennom 
dette sikre at Hammerfest kommune blir et 
sted hvor det er trygt a  vokse opp , bo og 
jobbe, og bli eldre. Derfor vil vi prioritere 
gode helsetilbud, barnehage til alle, gode 

skoler med godt innhold og ikke minst et godt 
utbygget tilbud til eldre og syke i alle livs-
faser. 

Hammerfest FrP har ingen tro pa  at bolyst 
kan «vedtas» gjennom uhemmet kommunal 
pengebruk. Bolyst henger direkte sammen 
med næringsvirksomhet og pa følgende mulig-
heter for a  fa  jobb, og derved skaffe utkomme 
for seg selv og sin familie. Vi ønsker a  gjøre 
Hammerfest kommune til en etablerings-
kommune som er sterkt preget av at vi ønsker 
a  tilrettelegge og si ja til næringsaktivitet.  

Hammerfest FrP er opptatt av trygge og gode 
lokalsamfunn, og vil derfor jobbe aktivt for a  
sikre et godt tilbud av tjenester fra politi, 
brann/redning, helse og fra andre viktige 
aktører. Vi vil ogsa  ha et sterkt fokus pa  
integreringspolitikk, ungdomsarbeide og 
forebyggende tiltak rettet mot rus og 
psykiatri.  

Det er et faktum at va r befolkning blir stadig 
eldre. Det er altsa  ingen eldrebølge vi sta r 
overfor, men en akselererende prosess hvor 
det blir stadig flere eldre og syke i lokal-

samfunnet. Dette faktumet gjør at Hammer-
fest FrP vil jobbe aktivt for a  skape et 
lokalsamfunn hvor alle eldre og syke skal ha 
en garanti for at de skal kunne motta gode 
tilbud pa  alle stadier.  

Hammerfest FrP er ogsa  opptatt av a  ivareta 
og lære av historien. Dette skal vi gjøre 
gjennom a  sikre at kommunens historie 
ivaretas pa  en slik ma te at den kan bidra til a  
gjøre befolkningen stolt over hva forfedrene 
har utrettet. Hammerfest FrP vil jobbe aktivt 
for a  fa  pa  plass en lokalhistorisk samling. Vi 
vil ogsa  synliggjøre kommunens militære 
veteraner gjennom en «veteranplan».  
 

Hammerfest FrP lover a  bidra til at kommu-
nens midler skal brukes til beste for de som 
behøver det mest. 

Hammerfest FrP er et liberalistisk parti som er opptatt av at den enkelte selv skal kunne 

utøve aktiv medbestemmelse over egne liv. Vi er opptatt av at Hammerfest kommune 

skal fokusere på å levere solide lovpålagte tjenester til befolkningen. Vi garanterer at vi 

vil jobbe aktivt for å forhindre bompengefinansierte veier i Hammerfest. 
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Høyre 

Det har skjedd veldig mye positivt i Hammer-
fest og Kvalsund de siste a rene og vi skal 
fortsette a  fa  positive ting til a  skje i a rene 
som kommer. Høyre er opptatt av at vi skal fa  
hele kommunen til a  trekke sammen og 
utnytte de mulighetene som a pner seg na r vi 
sla r sammen to kommuner til en. 

Vi ma  fortsette a  skape bolyst.  

Vi ma  ha gode barnehager som er tilpasset 
dagens behov. Vi ma  ha gode skoler med 
trygge læringsmiljø og trygg skolevei. Det er 
her vi legger grunnlaget for kunnskap og 
mestring for de som kommer etter oss. Høyre 
er opptatt av at vi har gode og tilstrekkelige 
ressurser i barnehage og skole til at barna kan 
bli sett og fa  den tilretteleggingen og oppføl-
gingen som de har behov for. 

En god og aktiv fritid er ogsa  viktig. Vi skal ta 
oss ra d til a  satse pa  kultur i framtida ogsa , 
det skaper trivsel og livsglede. For a  skape en 
god folkehelse ma  vi sørge for at innbyggerne 
har tilgang pa  gode tur- og skiløyper og 
svømme- og treningshaller. Samtidig ma  vi ta 
høyde for at folk er ulike og ønsker ulike 
tilbud.  

Høyre er opptatt av at vi skal leve hele livet. 
Det betyr at vi skal ha gode tilbud til mennes-
ker som trenger ekstra omsorg. Disse 
tjenestene skal ha god kvalitet, tilstrekkelig 
kapasitet og være utformet pa  en ma te som 
gir muligheter for tilrettelegging ut fra 
brukernes behov og ønsker.  

Høyre er ogsa  opptatt av at vi ma  skape de 
gode og meningsfulle møtepunktene. 

Dagens regjering har vedtatt Hammerfest nye 
sykehus. Det kommer til a  bli et viktig tilbud 
og ma ten man har tenkt sykehus, legevakt og 
utdanningssted i samme hus a pner for nye og 
stadig bedre løsninger for oss innbyggere.  

Næringslivet i kommunen har vært med pa  en 
omstilling de siste tia rene som fa  andre 
samfunn har fa tt være med pa . Det er skapt 
mange nye arbeidsplasser i nye næringer 
samtidig som de tradisjonelle næringene 
fortsatt har sin plass i lokalsamfunnet. 
Verdier ma  skapes før de kan deles. Det betyr 
at vi ma  fortsette arbeidet med a  legge til rette 
for ba de sma  og store bedrifter slik at vi 
skaper flere bein a  sta  pa  i hele kommunen. 

Siden Hammerfest kommune ligger her den 
ligger, sa  er samferdsel viktig og vil ma tte ha 
en stor plass i politikken i a rene som kommer. 
Vi i Hammerfest Høyre kommer til a  jobbe alt 
vi kan og bruke alle de mulighetene vi finner 
for a  sikre at utbedring av Rv94 og ny flyplass 
blir sta ende høyt pa  sakskartet ba de lokalt og 
nasjonalt uten at regninga blir overlatt til 
innbyggerne i kommunen.  

Vi vil ogsa  ta ansvar for a  fa  gjort noe med 
kommunegjelden og sørge for at kommunen 
har disponible midler tilgjengelige. 

Men skal vi fa  gjort alt dette i a rene som 
kommer, sa  trenger vi din stemme. Din 
stemme pa  Hammerfest Høyre er med pa  a  
sikre at vi fa r en sterkere posisjon og bedre 
gjennomføringskraft i det politiske arbeidet 
framover. 

Høyre – med hjerte for et levedyktig og framtidsrettet 

Hammerfest! Vi skal løfte Hammerfest til nye høyder. 
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Kristelig Folkeparti 

Først og fremst representerer KrF en endring 
i Hammerfests politiske landskap, hvor vi vil 
ta politikken ut fra lukkede møter og tilbake 
til kommunestyresalen! 

Vår ordførerkandidat, Truls 
Kommunevalg betyr personvalg. KrF mener vi 
har en svært allsidig, kunnskapsrik og tydelig 
ordførerkandidat i Truls Olufsen-Mehus. KrF 
tror at som fulltidspolitiker vil Truls favne 
bredt i mange saker og aktivt bidra til vekst i 
næringsliv. Det er risikabelt med et kommu-
nestyre som alltid er avhengig av a  vente pa  
“rett regjering” for a  fa  til ting lokalt. Derfor 
legger vi mye i a  fa  rett kandidat til a  sitte med 
mest ansvar. En ordførerkandidat som Truls 
kan utrette mye positivt uavhengig av hvilken 
regjering framtiden bringer.  

Kort om KrF 
Hammerfest KrF er det partiet for kommune-
valget med høyest andel bygdefolk (36%) og 
høyest andel gru ndere og bedriftsetablerere 
(32%) blandt de 8 partiene som stiller liste. 
Va re 19 representanter utgjør en god 
fordeling av offentlig ansatte, privat nærings-
liv, studenter og pensjonister. KrF er et parti 

som jobber for de svakeste i samfunnet, heier 
fram gru ndere og familiebedrifter, gir mer 
frihet for familien og sta r pa  for framtidsrettet 
miljøpolitikk. 

Fremhevede saker for kommunevalget: 

 Bevare og styrke sykehuset 

 Nei til bompenger 

 En gru ndervennlig kommune 

 Bekjempe ensomhet blant eldre 

 En plastfri kommune 

 Ta godt vare pa  kirkebyggene va re 

Hammerfest sykehus  
– et lokalpolitisk ansvar 
Sykehuset i Hammerfest er en av de viktigste 
arbeidsplassene og tjenesteleverandørene for 
hele Finnmark. Derfor ser KrF det som 
høyeste prioritet a  fokusere pa  sykehuset som 
kjernesak, na  og i framtiden. Det er et 
lokalpolitisk ansvar a  involvere seg, innhente 
kunnskap og kjempe for at sykehuset styrkes 
og utvikles i riktig retning. Et moderne og 
stort sykehus som ga r godt pa virker oss alle: 
ansatte, pasienter og pa rørende.  

Nei til bompenger  
– ja til veiutbygging 
Bompenger rammer de svakeste hardest. 
Avgifter er flate, dermed ma  de med lavest 
inntekt betale mest. Hammerfest er en 
endestasjon der det ikke er mulig a  benytte 
veier utenom bommene, derfor er det ikke 
forsvarlig med pa  bompenger. Bompenger vil 
ga  ut over bedrifter, huspriser og ramme 
særlig de svakeste i samfunnet va rt.  KrF sier 
«NEI» til bompenger og «JA» til veibygging.  

Hammerfest i gode og onde 
dager 
KrF vil føre en ansvarlig og bærekraftig kom-
muneøkonomi. Selv om det er gode tider med 
høy inntekt i dag, bør vi forvalte med tanke pa  
de som kommer etter oss. KrF har valgt a  
sette et sparema l som vi kaller «Milliard-
fondet». Bygningsmasse som kommunen ikke 
trenger, ma  selges og bedre vedlikeholds-
planer for va re bygg ma  utarbeides og følges opp.   

KrF Hammerfest vil sørge for verdighet og 
bolyst i alle livets faser for folk i nye Hammer-
fest kommune. Vi jobber for a  fortjene din 
stemme! 

KrF står på for en ny retning for Hammerfest. KrF er en 
aktiv pådriver for å bevare og styrke sykehuset vårt, de 
viktige arbeidsplassene og til det beste for pasientene. 
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Miljøpartiet De Grønne 

Livskvalitet i lokalsamfunnet 
Miljøpartiet De Grønne vil styrke kommunens 
levende lokalsamfunn, og gi gode muligheter 
for medvirkning, og slik gjøre Hammerfest 
tryggere, vennligere og mer inkluderende. 
Alle skal føle seg velkommen i Hammerfest. 
Frivillig arbeid er en massiv ressurs, og gir 
økt livskvalitet og sosial utvikling til enkelt-
mennesker og lokalsamfunn. Felles for de 
fleste foreninger her i kommunen er at de 
ikke har noe fast tilholdssted. Hammerfest 
MDG tror at et Frivillighetens Hus hvor 
foreningene kan samles, ha medlemsmøter og 
lagre utstyr vil gjøre det enklere og triveligere 
a  drive forening, og ikke minst styrke 
fellesskapet og bidra til a  skape glede og 
bolyst. 

Samferdsel 
Sentrum i Hammerfest har fa tt en real 
ansiktsløftning over de siste a rene, og den 
ønsker vi skal fortsette. Vi ga r inn for et større 
bilfritt omra de i sentrum, med tydelig grønn 
profil, som vi tror at befolkningen vil ha stor 
glede av. For a  gjøre det lettere a  komme seg 
rundt i byen uten bil ønsker vi en tydelig 
satsning pa  kollektivtransport samt minst 
halvering av prisen pa  periodekort.  

Grønne jobber 
Vi vil elektrifisere Melkøya. Anlegget sta r 
alene for 2 % av Norges samlede CO2-utslipp, 
og om Hammerfest skal fortsette a  høste 
goder fra gassproduksjon behøves en 
betydelig utslippsreduksjon. Ikke minst 
ønsker vi Hammerfest som en levedyktig 
kommune i uoverskuelig fremtid. Da kan vi 
ikke tillate oss a  vente pa  at kranene skrus 
igjen, som uvilka rlig vil skje pa  et tidspunkt. 
Vi ma  finne andre ben a  sta  pa  na . MDG vil 
etablere et sa kalt Grønt Fond, med midler til a  
støtte innovative bedrifter og institusjoner 
med grønn profil. 

Natur og miljø 
Det ma  være slutt pa  rovdrift pa  naturen for a  
sikre seg ressurser. Bruk av naturen ma  ga  
ha nd i ha nd med bevaring. MDG vil fortsette 
med a  være en aktiv motstander av gruvedrift 
med deponi i Repparfjorden og jobbe mot 
dette pa  alle mulige arenaer. Parallelt med 
arbeidet for bærekraftig naturbruk mener vi 
det ligger mye ubrukt potensiale i gjenbruk og 
gjenvinning og vil jobbe for økt fokus pa  dette. 
Vi tror det fins stor vilje blant folk til a  sortere 
og gjenvinne, men at delaktigheten i dette kan 
økes betydelig hvis det legges til rette og 
gjøres enklere og mer attraktivt enn i dag.  

Helse og oppvekst 
Forebyggende helsearbeid er essensielt for a  
bedre livskvaliteten og helsetilstanden i 
befolkningen og det er et omra de hvor 
Hammerfest MDG vil ha stort fokus. Det vil vi 
gjøre ved a  jobbe for sosial utjevning, bedre 
oppvekstvilka r og økt aktivitetsniva  i befolk-
ningen. Vi vil ha lavterskel aktivitetstilbud for 
barn i barnehage og skole, og for folk i og 
utenfor arbeidslivet. Vi ønsker i tillegg at 
Hammerfestskolen skal ta flere steg framover, 
ba de med tanke pa  fysiske forhold og digital 
infrastruktur. Fremtidens Hammerfest vil 
tjene pa  investeringer i skolen i dag. 

 

Hvis du vil vite mer om hva Hammerfest MDG 
mener om brennhete temaer som bompenger, 
tunneler og svømmehall, følg med pa  va r 
facebookside – snart lanserer vi parti-
programmet!  

Gode og levende nærmiljøer, verdsatte innbyggere og omgivelser, 
trygge, fremtidsrettede arbeidsplasser – kort oppsummert er dette 
hva vi i Hammerfest MDG ønsker for kommunen i nærmeste fremtid.  
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Rødt 

Rødt ønsker a  rydde opp i samfunnet va rt, 
mest av alt politisk og ogsa  rent praktisk. 
Derfor var det naturlig at Rødt bidro under 
a rets Rusken-aksjon i Hammerfest. Vi vil ta 
med oss ba de iveren og handlekraft inn i 
kommunestyret i neste periode. Hammerfest 
trenger en tydelig røst mot forskjeller i 
samfunnet og et løft i velferden til befolk-
ningen. 

Rødt har tatt klart parti i arbeidspolitikken pa  
arbeidernes side og va r politikk er utarbeidet 
i samarbeid med fagbevegelsen lokalt. Vi har 
sammen med fagbevegelsen tatt et tydelig 
standpunkt som omhandler flere lærlingplas-
ser i kommunen, økt andel heltidsstillinger og 
at kommunen stiller krav til sine leverandører 
om lærlingplasser og tariffavtaler.  

Gratisprinsippet i skole og barnehage er 
under trussel med stadig større andeler 
egenbetaling. Rødt vil arbeide for at barneha-
ge-, skole- og SFO-tilbud skal være gratis. Det 
skal være gebyrfritt a  starte familie! God 
folkehelse er avgjørende for et inkluderende 
samfunn med sma  forskjeller, forebyggende 
og helsefremmende arbeid ma  ligge til grunn i 
alt vi gjør. En god barndom er den sikreste 

veien til et godt liv. Som forebyggende helse-
arbeid ønsker vi a  øke tilgjengeligheten til 
helsesykepleier og skolelege i kommunen, sa  
det blir mindre uhelse a  reparere i voksen 
alder. 

Rødt Hammerfest ser ikke pa  miljø som en 
enkeltsak, men et aspekt som ma  vurderes i 
samtlige saker. Va r politikk tar gjennomga en-
de hensyn til miljø. Vi erkjenner at et grønt 
skifte er nødvendig. Nussirs foresla tte sjø-
deponi er ikke forenelig med grønn politikk, 
vi er derfor imot at dette gjennomføres. 

Vi mener at Hammerfest kommune ma  være 
forberedt pa  endringer i olje- og gass-
industrien. Næringer som baserer seg pa  ikke-
fornybare ressurser er midlertidige og varer 
kun sa  lenge ressursen og etterspørselen er 
tilstede. Kommunen ma  satse pa  innovasjoner 
innen grønn industri og videreutvikle 
potensialet i fiskerinæringen. Rødt ønsker a  
gjeninnføre leveringsplikten av fisk til lokale 
landanlegg, hvor sjømat kan videreforedles 
lokalt. Denne plikten ma  settes under tilsyn 
for a  kvalitetssikres. 

Rødt er det eneste partiet som har forpliktet 
seg til a  jobbe for a  reversere regionreformen 
og gjenopprette Troms og Finnmark som egne 
fylker. Dette vil vi jobbe for lokalt, regionalt 
og sentralt gjennom va re representanter i 
kommunestyrer, fylkesting og Stortinget. 

Rødt Hammerfest har vedtatt at bompenger 
ikke er en løsning for a  finansiere utbedring 
av riksveien inn til og i byen va r. Vi mener at 
det er en regning som er for stor til a  fordeles 
pa  fa  mennesker. Bompenger er en usosial 
avgift som i stor grad vil ramme barnefamilier 
og befolkningen i distriktene. Riksveg 94 og 
bypakken ma  finansieres over statsbudsjettet 
gjennom Nasjonal transportplan slik den har 
vært foresla tt tidligere. 

Rødt mener at sosialisme uten demokrati er 
ingen sosialisme. Vi vil utvide demokratiet i 
Hammerfest ved a  innføre spørretimer i 
kommunestyret, samt avholde jevnlige 
folkemøter. Vi har ikke alle svarene pa  
hvordan fremtiden skal formes, først og 
fremst trenger vi befolkningens stemme til a  
ta opp kampen mot forskjellssamfunnet. En 
stemme pa  Rødt er en stemme pa  en rett-
ferdig og bærekraftig framtid! 

Rødt er et nytt politisk parti i Hammerfest. Vi vil arbeide for at alle har 
like muligheter, og for et samfunn uten de økende forskjellene vi ser i 
dag. Vår velgergaranti er å stemme for alle forslag som utjevner 
forskjeller, og mot alle forslag som vil øke forskjeller i samfunnet.  

Foto — Bak f.v. Mauritz Nyberg, Inga Hanne Hansen, Aud Marie Tandberg og Elin Karlsen. Foran: Lars Ivar Wæhre  
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Senterpartiet 

Hammerfest Sp sier JA til nytt sykehus og ny 
flyplass og NEI til bompengefinansiering av Rv. 
94 mellom Kvalsund og byen. Vil vi jobbe pa  
lag med resten av Finnmarks befolkning for a  
fa  omgjort tvangssammensla inga av Finnmark 
og Troms. 

Arbeidsliv og tjenestetilbud 
A  ha en jobb a  ga  til gir god helse og bygger 
samhold og tilhørighet. Vi tror at samarbeid 
mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og det 
offentlige kan bidra til nyskaping, stabile 
arbeidsplasser, mindre byra krati og tillit 
mellom folk. Som et hovedprinsipp mener vi at 
kommunale oppgaver bør utføres av kommu-
nalt ansatte, fordi vi da investerer i lokal 
kompetanse og samtidig sikrer anstendige 
lønns- og arbeidsvilka r. Hammerfest Sp vil 
jobbe mot «digital avfolking», dvs. at digitale 
tjenester «tres nedover hodene» pa  mange 
eldre (særlig) som ikke evner eller orker a  
henge med i utviklinga.  

Næringspolitikk  
Hammerfest Sp vil at føre var-prinsippet skal 
ligge til grunn for all næringsaktivitet som 
belaster klimaet og miljøet. Vi vil gjøre det 
lettere a  etablere seg som kystfisker med 
mindre ba t. Vi vil legge til rette for en variert 
fiskefla te og ønsker ei forvaltning av kvoter 

som motvirker sentralisering. En forsiktighets-
tankegang bør ra de na r det gjelder ønsket om 
ekspansjon og vekst i oppdrettsnæringa. Vi 
støtter tiltak og reguleringer som kan bidra til 
a  utvikle ei mer bærekraftig oppdrettsnæring, 
der bruk av beste tilgjengelige teknologi er 
bunnplanken. Gruvedrift ma  skje slik at kom-
petanseheving, sysselsetting og verdiskapning 
lokalt og miljøet til lands og til havs blir ivare-
tatt. Vi er imot landbaserte vindkraftanlegg. 

Helse og omsorg  
Hammerfest Sp avviser regjeringas ide  om a  
sla  sammen Finnmarkssykehuset med 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Ei 
sammensla ing vil svekke mulighetene for a  
beholde stedlig ledelse og desentralisert 
spesialkompetanse. «Fjernstyrte sykehus» kan 
ogsa  ga  ut over rekrutteringen av fagfolk.  

Vi ønsker at kommunens helse- og omsorgspo-
litikk skal være kjennetegnet av realisme, 
kompetanse og raushet overfor enkeltmennes-
kets behov og ønsker. Vi tror at de kommunale 
oppgavene løses best av kommunalt ansatte i 
nært samarbeid med pa rørende, frivillige og 
ideelle aktører.  

Kommunikasjon og transport 
Hammerfest Sp ønsker en trygg og smidig 
transport pa  vegene va re med minst mulig 

forurensing og klimaavtrykk. Vi vil jobbe for a  
fa  redusert etterslepet pa  vedlikehold av riks- 
og fylkesvegene. Generelt ønsker vi mindre 
lappverk og mer varige tiltak. Staten bør full-
finansiere den nødvendige oppgraderingen av 
Rv. 94. Vi vil sta  pa  for at kommunikasjonene 
til de mindre og vegløse stedene i kommunen 
minst opprettholdes pa  dagens niva .  

Oppvekst og utdanning 
Kommunen ma  oppfylle den nasjonale 
bemanningsnormen for fagpersonale og antall 
barn per voksen i barnehagen. Vi er for en 
desentralisert skolestruktur som muliggjør 
læring i nærmiljøet og reduserer behovet for 
skoleskyss. Vi vil videreutvikle fagtilbudet ved 
Hammerfest viderega ende skole og styrke 
sykepleierutdanninga og medisinstudiet ved 
UiT Hammerfest.  

Kultur, idrett og friluftsliv 
Vi ønsker et mangfold av kultur- og fritids-
aktiviteter. Arktisk Kultursenter (AKS), 
bibliotekene, idrettsklubbene og fritids-
klubbene er viktige for bredden i tilbudet. Vi 
vil at alle barn som ønsker det skal fa  tilbud 
om plass i kulturskolen til en rimelig pris. Vi 
vil verne om allemannsretten og støtte 
fellesskapsorienterte friluftslivsaktiviteter. 

BOLYST FOR ALLE: Vår visjon er en åpen, positiv og raus kommune 
med trygge arbeidsplasser, gode oppvekstmiljø, effektive 
kommunikasjoner og et velfungerende tjenestetilbud til alle.  

Foto: Hannu Sirkka Svare — Styret i Hammerfest Sp - fra venstre:  
Hans Arne Nilsen, Lodve A. Svare (førstekandidat), Helene Arntzen Heggem, Ola S. Møller, Erik Lemika og Oddvar Linnes (leder). Morten Johansen var ikke til stede da bildet ble tatt.  
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Sosialistisk Venstreparti 

Hammerfest SV ønsker a  prioritere en trygg 
og god oppvekst i Hammerfest kommune.  
Ba de skoler og barnehager ma  ha kvalifisert 
personell og tilstrekkelig bemanning. Vi vil ha 
desentralisert utdanning i Hammerfest for 
ba de lærere og barnehage-lærere.  

Den viktigste ressursen i skolen er læreren. 
Flere lærere gir mer tid til eleven og mer 
praktisk og variert undervisning.  

Alle barn ma  fa  samme muligheter for læring 
– vi ønsker derfor a  ha gratis lunsj og frukt i 
grunnskolen. Vi jobber ogsa  for gratis barne-
hage og SFO. 

Kultur- og idrettstilbudet er vesentlig for oss 
som allerede bor her og for de som flytter hit. 
Vi ønsker ulike lavterskeltilbud og ellers a  gi 
gode vilka r for lag, foreninger og kommunale 
tilbud - som kulturskolen. Ny svømmehall ma  
bygges! 

De psykiske og fysiske helseplagene som 
følger mange barn med da rlige oppveksts-
vilka r gjennom livet, er et underkommunisert 
folkehelseproblem. Psykisk helse ma  settes pa  
dagsorden i barnehage og skole. Lavterskel 
samtaletilbud og gode behandlingstilbud ma  
være tilgjengelig for alle.  

Finnmarksykehuset skal bestå som eget 
helseforetak og det nye sykehuset skal 
styrkes økonomisk i tra d med faktiske opp-
gaver. Vi trenger en god helsetjeneste som na r 
folk der de bor, hvor behandlingstilbudene 
skal være langsiktige og tilgjengelige.  

Tjenestene for eldre skal ha tilstrekkelige 
ressurser til a  gi omsorg i hverdagen. Vi 
ønsker sosiale møtesteder og lett tilgjengelige 
tilbud. Pensjonister skal ha økonomisk 
trygghet, og det skal være gode bo- og 
hjelpetilbud til alle eldre. 

SV er et miljøparti. Som en av de største kom-
munene i Finnmark har Hammerfest et ansvar 
for a  starte byggingen av et nullutslipps-
samfunn på arktiske premisser og samti-
dig bevare naturmangfoldet. Hensynet til 
natur og miljø ma  i større grad gjennomsyre 
politikken og ga  foran kortsiktige interesser 
og rask profitt i alle beslutninger som tas. Vi 
vil ogsa  arbeide for stans av forsøpling pa  
land og i havet.  

Deltakelse i arbeidslivet har stor betydning 
for menneskers livskvalitet. Det reduserer 
barnefattigdom, sosial isolasjon og gir økt 
økonomisk frihet. Vi ønsker et arbeidsliv som 
er tilgjengelig for alle i størst mulig grad. SV 

vil fortsette a  jobbe sammen med fagforening-
er og tillitsvalgte for a  oppna  gode betingelser 
i arbeidslivet. Personer med funksjons-
hemminger, rusproblematikk og psykiske 
lidelser kan delta mer i det ordinære arbeids-
livet hvis hjelpetjenestene har den nødvendi-
ge kompetansen. 

Hammerfest har et allsidig næringsliv som vi 
vil ivareta og videreutvikle. Hammerfest SV 
vil sikre arbeidsplasser og jobbe for god 
infrastruktur. 

SV sitt grunnsyn er at fellesskapets ressurser 
eies av fellesskapet og at fisken skal landes 
langs kysten for a  sikre lokale arbeidsplasser 
og gode ra varer. SV har fremmet grunnlovs-
forslag om at havet skal eies av folket og 
arbeider for at tra lkvotene skal føres tilbake 
til kystfla ten.  

SV vil arbeide for a  begrense arealbruken til 
havbruksnæringa for a  presse fram et skifte 
til lukkede merder og landbaserte anlegg. 
Det skal stilles krav om nullutslipp ved 
nyetableringer av oppdrettsanlegg og en 
større del av inntektene fra oppdrett skal 
tilfalle vertskommunen. 

SV ønsker et samfunn med liten grad av økonomiske og 
sosiale forskjeller mellom innbyggerne.  
Vi jobber for likestilling og mot diskriminering.  


