Skal vi bli

STORKOMMUNE?
Måsøy, Kvalsund og Hammerfest vurderer
å slå seg sammen til en kommune. 30.
mai er det folkeavstemming. Her får du
den informasjonen du trenger for å ta
valget.

Ønsker du at din kommune skal slå seg sammen
med en eller flere kommuner?
1. NEI
2. JA, Kvalsund og Hammerfest
3. JA, Måsøy, Kvalsund og Hammerfest
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HVA MENER DERE?
Vi går en spennende tid i møte

du tar deg tid til å delta og

påvirker veien videre for våre

i forhold til kommunereformen.

dermed bidra til å påvirke

kommuner.

Nå er det dere som er innbyg-

framtida. Hvordan ønsker du

gere i kommunene Kvalsund,

at veien videre skal være? Skal vi

Nå er det laget intensjonsavtaler

Måsøy og Hammerfest som

etablere nye kommunegrenser

som er politisk behandlet, og

skal si deres mening gjennom

sammen med nabokommun-

endelig beslutning skal tas av

en rådgivende folkeavstemning.

er eller fortsette med dagens

kommunestyrene i de berørte

kommunegrenser?

kommunene før 1.juli 2016.

si din mening – uansett hvilket

Lav deltakelse ved en slik

Lykke til alle sammen med en

syn du har på saken.

avstemming kan i verste fall

spennende folkeavstemning!

Slik vi ser det er det viktig at

bety at det er bare noen få som

Vi ønsker nå at nettopp du skal
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FAKTA OM KOMMUNEREFORMEN
Stortinget og regjeringen ønsker å redusere antall kommuner i
Norge. Dette skal bidra
til å sikre bedre tjenester
og bredere kompetanse
i alle kommuner.

Hvem bestemmer om det blir en

samtidig ha bedre kompetanse

ny kommune?

i det spesialiserte samfunnet.

Formelt er det Kongen i statsråd
(regjeringen) som tar avgjørels-

Hvordan blir lokaldemokratiet?

en om kommunesammenslåing

Blir det større avstand til poli-

ettersom inndelingen av Norge

tikerne? Et av målene med

framkommer som forskrifter,

kommunereformen er å skape

en for hver kommune.

tilstrekkelig avstand mellom de

I Norge er rundt 60 prosent av
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som skal bestemme og dem

alle offentlige tjenester kom-

Hvordan blir tjenestene i en ny

det skal bestemmes for og

munale, og dette er svært høyt

kommune?

over. Spesielt i små kommuner

sammenlignet med andre land.

Det forutsettes at tjenestene i en

kan det til tider være for liten

Utviklingen går i retning av at

ny kommune blir minst like gode

avstand. Et annet mål er gode

kommunene får stadig flere og

som i den gamle. Hele kommu-

nærdemokratiske systemer og

mer komplekse oppgaver. Da

nereformen bygger på forut-

ordninger som sikrer at alle i en

er det nødvendig å bygge opp

setningen om å levere bedre

større kommune får god nok

gode og solide fagmiljø.

tjenester til innbyggerne og

demokratisk innflytelse.

KAN VI BLI BEDRE SAMMEN?
En storkommune kan
ha betydelige fordeler
og vekstmuligheter.

men kan utvikle det kommunale

Gode forutsetninger

tjenestetilbudet, gi attraktive og

Med et av verdens mest produk-

gode velferdstjenester, byg-

tive sjøområder langs kysten og

ge ut viktig infrastruktur, sikre

betydelige olje- og gassressurser

Måsøy, Kvalsund og Hammerfest

bedre resultater i arbeidet med

vil kommunene ha et betydelig

har utarbeidet intensjonsavtaler

næringsutvikling og bli mer at-

fundament for framtiden. Med

om kommunesammenslåing.

traktiv for bosetting.

flere reiselivsdestinasjoner og

I denne brosjyren kan du lese

Senest 2020

storkommune ha gode forut-

om hvilke konsekvenser en kom-

Måsøy kommune, Kvalsund kom-

setninger for å kunne utvikle

munesammenslåing får for deg

mune og Hammerfest kommune

arbeidsplasser og aktiviteter.

som innbygger.

tar sikte på å slå seg sammen et-

naturgitte opplevelser vil en ny

ter endte forhandlinger. Dette skal

Kommunenavn og kommunevåpen

Enighet i kommunene

skje senest 1. januar 2020. Sak om

Innbyggerne skal involveres

Det er enighet i Måsøy, Kvalsund

kommunene skal slå seg sammen

i prosessen med nytt kom-

og Hammerfest kommuner om å

eller ikke, skal behandles i de tre

munenavn og kommunevåpen.

se på hvordan kommunene sam-

kommunene innen 30. juni 2016.
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ØNSKER

VIL STÅ ALENE

SAMMENSLÅING

Kommunen vår - og

En

sammenslåing

mange med den -

med bare Kvalsund

står foran sin viktig-

eller både Kvalsund

ste avgjørelse siden

og Måsøy tror jeg vil

formannskapslovene

styrke alle våre kom-

ble vedtatt i 1837. Hva

muner. Vi vil sammen

vil være best for oss i
fremtiden?

få et styrket og mer allsidig næringsliv. Alle tre kommunene har sine

Slå oss sammen med andre eller fortsette som

sterke sider som vi kan videreutvikle sammen.

nå; å bestemme i eget hus? Jeg er nok av de

Vi har eksempelvis en fantastisk og variert natur,

som tror at vi skal klare å stå alene også i fort-

der vi sammen også kan utvikle en mer variert

settelsen, og at interkommunalt samarbeid kan

reiselivs- og turistnæring.

være vel så fruktbart som en kommunesammenslåing. Vi har klart “brasene” til nå og skal nok

Jeg er overbevist om at en drift av to eller tre

klare det i fortsettelsen også. Med optimisme

kommuner sammen vil medføre at en større del

og pågangsmot frykter jeg ikke en fremtid som

av inntektene kan brukes på direkte tjenester for

egen kommune.

innbyggere. Dette ikke minst innen helse- og
omsorg, skoler og tiltak rettet inn mot barn og

GUDLEIF KRISTIANSEN (SP)

unge i både distrikts- og sentrale deler av en ny

Ordfører, Måsøy

sammenslått kommune.
ALF E. JAKOBSEN (AP)
Ordfører, Hammerfest
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TROR PÅ
SAMMENSLÅING
Kvalsund kommune er
inne i en spennende tid.
Det forventes større
industrietableringer i
årene som kommer,
og dette vil styrke vår
kjære kommune. Kanskje dette kan være et forhold som kan gjøre
Kvalsund mer uavhengig.
Jeg er av den oppfatning at vårt tjenestetilbud
til innbyggerne er det viktigste temaet i kommunereformen. Kvalsund kommune leverer jevnt
over meget gode tjenester på mange områder,
men har også utfordringer på andre. Jeg tror
at Kvalsund vil være tjent med en kommunesammenslåing. Dette for å sikre gode tjenester
til våre innbyggere også i fremtiden.
Innbyggernes mening er viktig. Bruk derfor anledningen til å si din mening på folkeavstemningen!
TERJE WIKSTRØM (AP)
Ordfører, Kvalsund
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HVOR MANGE BOR I KOMMUNEN
I følge moderate beregninger fra kommunere-

Hammerfest er den eneste av dagens kommuner

form.no ville en i storkommune bestående av

som kan forvente vekst i folketallet. I de to andre

Måsøy, Kvalsund og Hammerfest hatt 12 707

kommunene forventes det at folketallet synker.

innbyggere per 1.2015. Innbyggertallet i 2020

De fleste norske kommuner har spredt bosetting,

anslås til 13 525 og det er beregnet at dette vil

og mange bor allerede i en utkant i egen kommune.

øke til 15 471 i 2040. 13 557 av disse innbyg-

Ved kommunesammenslåinger vil flere innbyggere

gerne vil være bosatt i Hammerfest.

kunne risikere å føle seg bosatt i en utkant i utkanten.
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HER SAMARBEIDER KOMMUNENE ALLEREDE:
Tema/områder

Hammerfest

Kvalsund

Renovasjon

x

x

IT innkjøp og support

x

x

Innkjøp

x

x

Utvidet samarbeid mellom Kvalsund og Hammerfest

Kultur

x

x

Samarbeid om UKM, Kulturskole, Kulturvern mv.

Legevaktordning

x

x

En ordning som gir betydelig gevinst for begge kommunene

KAD senger (akutt senger)

x

x

Kommunene har avtale med Finnmarkssykehuset

Lindrende behandling

x

x

Kreftomsorg

Jordbruk

x

x

x

x

Kvalsund kjøper tjenester av Hammerfest

Brannvesen

x

x

Kvalsund og Hammerfest deler brannsjef

IUA

x

x

Kemner funksjon

x

x

IKAF IKS

x

x

x

Interkommunalt arkiv Finnmark

Revisjon

x

x

x

Vest-Finnmark Kommunerevisjon

Museumsdrift

x

x

Kvalsund har et samarbeid med Riddu Dottar Museat

Kontrollutvalgssekretariatet

x

x

x

Samhandling i vest

x

x

x

Intergrering og introprogram for flyktninger

Måsøy

Merknad
Måsøy har samarbeid med andre kommuner
Kvalsund kjøper tjenester fra Hammerfest, med felles
innkjøpsordning

x

x

Kompetanse og saksbehandler felles for alle kommunene

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning
Felles skatteoppkrever

SIV - kompetanseutviklingsprogram innen helse og omsorg

9

FORDELER OG ULEMPER MED
Næringsutvikling er sentralt for en kommune. En
større kommune vil ha et
bredere næringsliv med
flere muligheter. Flere
muligheter vil skape flere
arbeidsplasser.

og offentlige arbeidsplasser

være 25 millioner etter 20 år,

sentrale virksomheter. Bergverk

og kommunen vil få utbetalt en

har et stort potensiale.

engangsstøtte på 25 millioner
kroner. Dersom Hammerfest,

I de 15 første årene vil en

Kvalsund og Måsøy slår seg

ny kommune få de samme

sammen vil bortfallet være

overføringene fra staten som

nærmere 50 millioner etter

i dag. Deretter vil overføringene

20 år samtidig som det blir gitt

En ny kommune bestående av

justeres til det normale i løpet

engangsstøtte på 35 millioner

Måsøy, Kvalsund og Hammer-

av en 5-årsperiode.

kroner.

petroleum, i tillegg er turisme,

Økonomisk konsekvens

Der folk bor

slippvirksomhet, oppdrett, kraft-

Ved Hammerfest og Kvalsund

Et sentralt prinsipp i en eventuelt

produksjon, servicevirksomhet

som en kommune vil bortfallet

ny kommune vil være desentrali-

fest vil være stor på fiskeri og
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KOMMUNESAMMENSLÅING
serte tjenester. Barnehager, skoler

Her må de politiske partiene se

Ny ferge

og pleieinstitusjoner skal bestå

sitt ansvar og påse at nominas-

En ny kommune bestående av

som i dag.

jonsprosessene sikrer bred rep-

Kvalsund, Måsøy og Hammer-

resentasjon og deltakelse.

fest er en utfordring kommu-

De grunnleggende kommunale tjenestene skal være plassert

nikasjonsmessig. Båttransport

der folk bor. En fordel er at små

Lange avstander

vil være sentralt, samtidig som

fagområder får et større miljø å

Den største utfordringen er de lange

en muligens må tenke nytt i

forholde seg til.

avstandene og kommunikasjonene

forhold til transport av biler.

mellom stedene i en ny kommune.

En ide kan være ferge mellom

Hammerfest og Kvalsund som én

Havøysund og Forsøl.

Politisk utfordring
En

hvordan

kommune kan synes uproblema-

lokaldemokratiet vil fungere.

utfordring

er

tisk, men her er det spesielt viktig å

LEIF VIDAR OLSEN,

Faren kan være at innbyggerne

sikre båttransport for innbyggere

Rådmann Hammerfest

ikke deltar i politiske aktiviteter.

og næringsliv.
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HVA SKJER MED LOKALDEMOKRATIET
MARIANNE SIVERTSEN NÆSS

JAN ARVID JOHANSEN

TOR BJARNE STABELL

Varaordfører i Hammerfest

Varaordfører i Kvalsund kommune

Varaordfører i Måsøy kommune

kommune
Jeg mener et av de viktigste punk-

Vi må ivareta lokaldemokratiet på

Et levende lokaldemokrati er vik-

tene vi må sikre er lokaldemokrati-

best mulig måte for de som faller

tig. Medvirkning fra innbyggere

et, herunder at innbyggerne i distrik-

utenfor bysentrene. Jeg er redd for

og barn og unge, gjør kommunen

tet blir hørt. Endring av valgloven er

at vi lager ordninger som ivaretar

til et bedre sted å bo. Det må

foreslått, men dette er en så lang

den første tiden. Men med tiden

være enkelt for innbyggerne å

prosess at umiddelbare løsninger

er de små samfunnene svekket i

kontakte ordfører og folkeval-

må komme opp. Bygdedelsutvalg/

forhold til lokaldemokratiet. Selv

gte, og spesielt viktig blir dette

kommunedelsutvalg må etableres.

om intensjonen er god idag, tror

når de geografiske avstandene

Dette vil være ett av flere bidrag for

jeg at man etterhvert vil gå bort i

blir større. Vi må sikre at alle

å styrke lokaldemokratiet.

fra de vedtakene som gjøres nå.

innbyggere føler seg representert i det nye kommunestyret,
spesielt med hensyn til de ulike

Lokaldemokratiet

regionene/bydelene. I dag åpner

Dersom det blir sammenslåing av kommunene

ikke valgloven for at kommunen

før neste ordinære kommunestyrevalg vil det nye

kan inndeles i valgkretser, med et

kommunestyret bli valgt ved kommende kommu-

gitt antall mandater i hver krets,

nevalg 2019. Antall kommunestyrerepresentanter

som tilsammen utgjør kom-

i den nye kommunen vil bli utarbeidet i den videre

munestyret i storkommunen.

prosessen.For å ivareta lokaldemokratiet i en

Dette er mulig å søke om, og er

fremtidig storkommune skal det vurderes å eta-

noe jeg mener vi bør vurdere for

blere kommunedelsutvalg i Kvalsund og Måsøy.

å sikre lokaldemokratiet.
12

Kilde: Intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom
Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner
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UENDRET
STRUKTUR
PÅ SKOLE
TONE-HILDE FAYE

CHRISTINE WITT

Sektorleder oppvekst Måsøy

Rektor Akkarfjord skole

Måsøy kommune har i dag en god grunnskole.

Uavhengig av kommunesammenslåing syns jeg

Elevene går ut med høye grunnskolepoeng. Å bli

det er viktig at distriktskolene opprettholdes.

en del av en større kommune kan bidra til å ta

Distriktsskoler har en fantastisk mulighet til

vare på dette. Det vil bli en utfordring å rekruttere

å inkludere elever. For eksempel familier med

nye kvalifiserte lærere fremover. En storkom-

innvandringsbakgrunn blir godt integrert hos

mune kan legge mer ressurser i rekrutterings/

oss og har stor fremgang skolefaglig. Dersom

stimuleringsarbeid og bistå der det er sårbart

sentrum i den fremtidige kommunene blir Ham-

fordi de eier ansvaret. Det samme mener jeg i

merfest syns jeg en sammenslåing er bra. Med

forhold til fagstillinger som også er av vesentlig

tanke på avstand og administrering vil det bli

betydning for skolen, lærings- og oppvekstmiljø;

vanskeligere om sentrum er et annet sted. Med

ppt, skolehelsetjeneste, helsestasjon, barnevern.

en sammenslåing får vi en kommune med flere

Etterslepet på bygninger i sektoren ville kanskje

distriktsskoler. Det kan være fint å få et større

få bedre kår? Jeg ønsker en sammenslåing som

forum for samarbeid med de samme utfordringer.

øker livskraften vår.
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SIRI NIKODEMUSSEN
Kokelv oppvekstsenter

Skoler
I den nye kommunen skal skolene være et

Mitt ståsted er Kokelv og Kokelv oppvekstsenter. En

inkluderende fellesskap hvor alle elevene får

kommunesammenslåing for oss her i Kokelv tror

brukt evnene sine. Skolene skal ha ressurser,

jeg ikke vil ha stor innvirkning på skolestrukturen.

kompetanse og lokaler som gjøre dette mulig.

Vi ligger slik til at nærmeste skoler i eventuell
annen kommune ligger i Havøysund. Så med over

En felles kommune vil følge opp dette arbeidet,

en time kjøring til nærmeste skole, Havøysund

blant annet i form av å sikre hensiktsmessige og

eller Kvalsund, håper jeg at Kokelv oppvekstsent-

fremtidsrettede skolebygg, som både skaper gode

er ikke vil bli berørt på noe slags vis. Når det

læringsmiljø og som sikrer tilgang til viktige aren-

gjelder Kvalsund skole er jeg mer redd for at der

aer for lek og idrett. Kommunesammenslutningen

vil de i større grad bli berørt. Skolen har allerede

skal i seg selv ikke føre til endringer i skolestruk-

dårlig bygning og det snakkes om å bygge ny i

turen. Det skal fortsatt være et grunnskoleløp

Kvalsund tettsted. Det som da kan bli realitet er

som i dag i hele den nye kommunen.

at ungdomstrinnet blir busset til Rypefjord. Det
er uheldig for Kvalsund.

Kilde: Intensjonsavtale om kommunesammenslåing
mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner
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STØRRE FAGMILJØ FOR
BARNEHAGER
LENA MARTINSEN

MERETE SIVERTSEN

Styrer Radioen barnehage Hammerfest

Pedagogisk leder Kvalsund Barnehage

Jeg er usikker på om en sammenslåing vil være

Jeg stiller meg positiv til en storkommune så

en langsiktig fornuftig løsning da jeg fortsatt

lenge barnehage og skolestrukturen består slik

har behov for mer informasjon i forhold til å ta

den er i dag. Synes også det er viktig at det

eksakt stilling til dette spørsmål.Jeg ser ikke at

opprettholdes et tilstrekkelig og godt tilbud for

en sammenslåing vil få noen konsekvenser for

resten av befolkningen i kommunen. Jeg synes

daglig drift i den enkelte barnehage. Hammer-

det er viktig å ta vare på distriktene der folk bor

fest kommune har en god fagstab som jobber

og har tilhørighet.

med barnehagefaglig utvikling og det satses

Når det gjelder barnehagetilbudet i kommunen

høyt på god kvalitet både i forhold til den en-

tror jeg en sammenslåing vil ha positiv innvirkning.

kelte organisasjon og i forhold til samarbeid

Det vil bli et større fagmiljø som igjen er med

med eksterne instanser som PPT, barnevern

på å øke kvaliteten i barnehagen. Et godt fag-

og helsesøstertjenesten. En større kommune vil

miljø der flere jobber mot samme mål er viktig,

bety flere å dele med, men også flere å lære av.

dette for at personalet skal kunne gi et godt
og tilstrekkelig pedagogisk tilbud til brukerne.
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RENEE ANDERSEN
Styrer Høtten Barnehage Måsøy
Kommunesammenslåing vil være positivt for
barnehagen, da med tanke på at vi blant annet
blir en del av et større fagmiljø. Vi vil ikke lengre
være «bare» en barnehage i kommunen. Med
de krav som stilles til barnehager i dag, vil det
være en kvalitetssikring å være en del av et

Barnehager

større barnehagenettverk. Barn, foreldre og

Den nye kommunen legger vekt på å sikre trygge

ansatte i Høtten barnehage vil nok ikke merke

oppvekstsvilkår i hele kommunen. Kommunesam-

noen endringer i hverdagen, tjenestetilbudet og

menslåingen i seg selv vil ikke føre til endringer i

den lokale identiteten til barnehagen vil være

barnehagestrukturen. Den nye kommunen skal ha

det samme som den er i dag.

full barnehagedekning og foreldrene vil stå fritt
til å søke et barnehagetilbud der de måtte ønske.
Kilde: Intensjonsavtale om kommunesammenslåing
mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner
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BENEDIKTE HOLMEN
Ungdomsrådet Hammerfest
“Jeg har veldig delte meninger om en sammenslåing. Men jeg er kanskje mer for enn i mot, og er egentlig veldig usikker. Jeg synes det
er viktig at ikke flere skoler blir lagt ned, for eksempel Neverfjord
skole. Samtidig syns jeg det er viktig at vi prøver å bevare mest mulig
av det vi har. Jeg brenner også for at det skal være lettvint å komme
seg mellom plassene.”

UNGDOMSRÅDENE I
KVALSUND, HAMMERFEST OG MÅSØY
KOMMUNE MENER
Ungdomsrådene i våre
tre kommuner har innspill til kommunereformen.

regional utvikling. Samt større

og til de politiske beslutningene.

og bedre kompetanse innenfor

Avstandene gjør det også mer

kommunens tilbud og tjenester.

utfordrende å møtes.

Helt konkret trekker de frem at

Et annet poeng ungdomsrådene

en storkommune gir bedre grun-

ser som en utfordring er at sko-

nlag for å «lære av hverandre»

letilbudet på de små stedene

på de områdene der de enkelte

ville kunne risikere å falle bort til

kommunene per i dag har funnet

fordel for større og mer sentralt

gode løsninger og rutiner.

lokaliserte skoler.

De er bekymret for antall arbeid-
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Ungdommen er enige om at

splasser, og da særlig på de små

De ser det som veldig viktig at

det økte befolkningstallet er

stedene og utfordringer med

ungdomstilbud og medvirkning-

positivt ved en sammenslåing.

lokaldemokratiske prosesser.

sorganer ikke blir sentralisert

De trakk frem muligheten for

Store avstander øker distansen

ved en sammenslåing.

å styrke samordnet lokal og

fra de enkelte lokalsamfunnene

Ungdomsrådene peker på at en
eventuell sammenslåing kun

Ungdommene mener

er positivt dersom den kunne

Ungdomsrådene i Vest-Finnmark har ikke et for-

bidra til at tendensen med be-

melt standpunkt i spørsmålet om hvem som

folkningsnedgang på de mindre

eventuelt bør slå seg sammen, men de har

stedene snus.

flere synspunkter på hvilke hensyn som må tas

Dersom en storkommune lykkes

i prosessen. De mener først og fremst det er

med å sikre arbeidsplasser, bol-

viktig at en kommunesammenslåing ikke fører

iger og skole/barnehage på hvert

til dårligere tilbud i distriktene. Dette gjelder

enkelt sted, og dermed legge til

både skole- og fritidstilbud, arbeidsplasser og

rette for befolkningsvekst, ville

muligheten for å delta i demokratiske prosesser.

det være positivt. Dersom sen-

En eventuell storkommune må satse aktivt på

traliseringen opprettholdes, eller

å styrke distriktene gjennom å bevare dagens

kanskje til og med forsterkes

tilbud, og legge til rette for en befolkningsvekst

ved en sammenslåing, ville det

som kommer hele kommunen til gode – ikke

være uheldig.

bare i byen Hammerfest.
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PLEIE OG OMSORG NÆRT
INNBYGGERE
VIOLET KAROLIUSSEN

.ANN JORUNN STOCK

Kommunalsjef, Helse og Omsorg

Helse- og omsorgsleder

Hammerfest kommune

Måsøy kommune

En av hovedoppgavene til Hammerfest kommune

Helse og omsorg i Måsøy gir gode tjenester

er å yte gode tjenester til innbyggerne. Kommunen

til innbyggerne. Dersom vi blir en del av en

skal fremme likeverd, bruke ressurser effektivt og

storkommune er det en forutsetning at tilbud

ha kvalitet i tjenestene. I en storkommune vil det bli

som sykehjem, hjemmetjenester, legevakt og

flere ansatte med god kompetanse på spesifikke

fysioterapi opprettholdes. I dag er det utfordren-

tjenesteområder innen helse- og omsorg. Innførin-

de å rekruttere fagpersonell og sikre stabilitet

gen av samhandlingsreformen har betydd at flere

i enkelte stillinger. En større kommune vil bety

oppgaver fra spesialisthelsetjenesten er overført

et større og mer robust fagmiljø, og det vil ha

til kommunene. Etter en kommunesammenslåing

en positivt effekt på de ulike tjenestene. Gode

vil tilbudet innen helse og omsorg fortsatt være

og stimulerende fagmiljø er viktig for å beholde

nært plassert innbyggerne, og det legges vekt på at

arbeidstakere. Samhandlingsreformen stiller

innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som

store krav til kommunehelsetjenesten og bred

mulig. En kommunesammenslåing kan føre til større

kompetanse er avgjørende for å løse de oppgaver

fagmiljøer med mer stabile arbeidsmiljø, gi høyere

som er lovpålagt.

og større bredde i kompetanse og gi bedre og mer
effektive tjenester med bedre kvalitetsutvikling.
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FORTSATT LEGEVAKT I ALLE TRE KOMMUNENE
AUD MARIE TANDBERG

HANS HUSUM

Kommuneoverlege

Kommunelege

SONNI SCHUMACHER

Måsøy kommune

Ass. kommuneoverlege
Hammerfest kommune

Ei sammenslåing får ingen konsekvenser for
legedekning/legevakt. Hvis vi skal leve etter

Tjenestetilbudet innen allmennmedisin vil bli

loven, det vil si akuttmedisinforskrifta av mai

uforandret for befolkningen i Hammerfest. Vi

2015, må vi fortsette med to kommuneleger og

samarbeider allerede med Kvalsund om legevakt

to turnusleger, en firedelt vakt med erfaren kom-

(kveld/natt/helg), dette blir også uforandret.

munelege som tilstede-bakvakt for turnuslegene.

For samfunnsmedisin gir en kommunesammenslåing muligheter for samarbeid mellom

Helse og velferd

alle tre kommunene innen folkehelse, miljørettet

Den nye kommunen skal ha tilbud innen pleie

helsevern, planer, kriseteam og beredskap. Dette

og omsorg som er plassert nært innbyggerne.

er områder der samarbeid er en fordel for å heve

Kommunesammenslutningen skal i seg selv

den faglige kvaliteten for helsefremmende arbeid.

ikke føre til endringer i strukturen innen pleie
og omsorg. Pleie- og omsorgstjenester skal som
idag tilbys i Havøysund, Kokelv og i Kvalsund, og
det skal være sykehjemstilbud i Havøysund og i
Kvalsund. Det skal legges vekt på at innbyggerne
skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.
Kilde: Intensjonsavtale om kommunesammenslåing
mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner
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KULTUR I DEN
FREMTIDIGE
KOMMUNEN
MALIN S. WULVIK

WIVI HANSEN

GEIR NESSE

Kulturleder

Kulturkonsulent

Kommunalsjef

Måsøy Kommune

Kvalsund kommune

Hammerfest kommune

Konsekvensene ved en eventu-

Kvalsund kommune er en ge-

Hammerfest kommune har

ell kommunesammenslåing er

ografisk vidstrakt kommune

et bredt kulturtilbud og høy

vanskelig å forutsi. Målet må jo

med mange små samfunn.

kompetanse blant de ansatte

være å ivareta et aktivt og bredt

Kulturtilbudet nå skjer mest i

i sektoren. Det er en bevisst

kulturtilbud på alle stedene.

Kvalsund tettsted, men det er

satsing på kultur i kommunen

Kanskje vil en sammenslåing

også deltakelse fra folk rundt

for å øke livskvalitet og sikre

generere muligheter for flere

om i bygdene. Bygdene rundt

bolyst. Jeg tror at Hammerfest

tilbud? Et større fagmiljø in-

har grendehus der lokale ar-

kommune har noe å bidra med

nad i kultursektoren vil jo også

rangement og markeringer

overfor de andre kommunene

kunne være en konsekvens. Det

foregår. Bygdene har sine ildsjel-

på dette området, samtidig som

vil selvfølgelig medføre en del

er som er flinke på å arrangere

Måsøy og Kvalsund med sine

endringer og utfordringer, men

og organisere sammen med

måter å organisere og utøve

uansett er det vanskelig å forut-

sambygdinger. Disse ildsjelene

kulturtjenestene på kan tilføre

se hva og hvilke konsekvenser

betyr veldig mye for å videreføre

kulturmangfoldet i en storkom-

en storkommune vil bety for

tilhørighet og fellesskapsfølelse.

mune ressurser og kompetanse.

kulturtilbudet.
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ENIGHET OM SJØSAMISK SPRÅKSENTER

Kultur

Kokelv er det sjøsamiske språket og kulturen

Kultur og opplevelser spiller en viktig rolle for

fortsatt synlig. De tre kommunene er enige om

bolyst, fellesskapsfølelse og tilhørighet i lokalsam-

at det skal jobbes for å etablere et sjøsamisk

funnet.Den nye kommunen skal ha et bredt, lokalt

språksenter og at dette skal lokaliseres i Kokelv.

kulturtilbud med et levende og aktivt foreningsliv
der folk bor. Kultursektoren blir styrket gjennom
å samle fagressursene.For å ivareta sjøsamisk
språk og kultur i fremtiden, søkes det etablert
et samisk språksenter der språket og kulturen
enda i dag er mest synlig. Derfor lokaliseres
språksenteret til Kokelv
Kilde: Intensjonsavtale om kommunesammenslåing
mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner
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HVA SKJER MED
ARBEIDSPLASSENE?

24

JORUNN MIKKELSEN

PÅL MANSIKA

Fagforbundet

Fagforbundet

Kvalsund

Hammerfest

Jeg er positiv til kommunesammenslåing mellom

Politikerne har vært tydelig på at en sammenslåing

Kvalsund og Hammerfest.Jeg tror at dette på sikt

ikke kommer til å gå ut over arbeidsplasser. Bort-

vil gagne de ansatte i forhold til faglig utvikling i

sett fra enkelte administrative stillinger kommer

større miljøer. Dagens intensjonsavtale ivaretar

ikke stillinger til å kuttes. Funksjonene består i

de ansatte. Det finnes kun en rådmann i en kom-

de tre kommunene, selv om de slås sammen.

mune, som det på samme måte finnes kun en

Jeg tror det blir en sammenslåing med Kvalsund.

ordfører. Noen administrative stillinger må også

Det har ligget i kortene lenge. Når det gjelder

omplasseres eller videreutvikles. Jeg forventer

arbeidsplasser er jeg for en sammenslåing, da

at de ansatte beholder sine jobber. At tjenestene

dette vil styrke de ulike fagmiljøene. Barnevernet

opprettholdes vil også kommende politikere sørge

kan styrkes gjennom en sammenslåing. Det er

for. Tjenestene i Kvalsund og Kokelv skal oppret-

mer usikkert om Måsøy blir med, da innbyggerne

tholdes, og styrkes fordi det er der folk bor. Måsøy

i Måsøy får lange avstander til kommunesenteret

vil bli en utkant, og i fremtiden vil kampen om

i Hammerfest. Spørsmålet blir hvilke administra-

å beholde tjenester og arbeidsplasser kunne bli

tive stillinger som beholdes der, slik at brukerne

en kamp mellom Kokelv og Måsøy.

slipper lange avstander til tjenestene.

Ansatte
ILONE KRISTIANSEN OG TROND RØLSÅSEN

En viktig målsetting med kommunesammen-

Lokalleder og hovedtillitsvalgt

slåingen er en kompetent og effektiv tjeneste-

Utdanningsforbundet Måsøy

produksjon med attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. For å nå dette målet blir

Vil vi få det bedre i en storkommune? Både ja

det avgjørende å utvikle en løsningsorientert og

og nei. Utdanningsforbundet tror en storkom-

fleksibel organisasjon. Nedbemanning forsøkes

mune vil gi bedre kvalitet på tjenester innenfor

løst gjennom omplassering og naturlig avgang.

PPT, barnevern og helsesøster ved at de får

Ingen skal sies opp som en konsekvens av kom-

et større og bredere fagmiljø som også elever

munesammenslåingen.I perioden frem mot endelig

og barnehagebarn i Måsøy får nytte av i større

vedtak om sammenslåing, søkes oppgaver løst

grad. Samarbeid med skolene og barnehagene

i samarbeid mellom kommunene. Begge kom-

i storkommunen kan også være en fordel for

munene informerer hverandre og samarbeider før

både lærere og elever. Vi er usikre på kommu-

utlysing av lederstillinger (rådmenn, sektorsjefer,

nikasjonen med en skolesjef som er plassert i

virksomhets-/avdelingsledere) og vurdere annet

Hammerfest. Ellers tror vi skolenes/barneha-

samarbeid der det er mulig. Formålet er å unngå

gens administrasjon vil bli slik det er i dag og

å dublere funksjoner som senere skal løses av

at de ansatte i skolene og barnehagen beholder

en sammenslått kommune.

sine stillinger.

Kilde: Intensjonsavtale om kommunesammenslåing
mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner
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LEGGER TIL RETTE FOR NÆRINGS-
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ULF-TERJE ELIASSEN

EVEN JOHANSEN

Markedsføringskonsulent

Daglig leder

Kvalsund kommune

Måsøy i Vekst KF

Generelt ser jeg ikke noen ul-

Det er vanskelig å si om en kom-

emper for næringen i Kvalsun-

munesammenslåing vil ha be-

dområdet ved en kommunesa-

tydning for næringsutviklingen i

mmenslåing. Men det forutsetter

Måsøy kommune. Det vil avhenge

at en storkommune tar vare på

av hvilke bevilgninger som gis til

kunnskapen og kompetansen

næringsutvikling, samt hvilke pri-

som allerede ligger her, og har

oriteringer som vil gjøres innenfor

vilje til å se på potensialet for

næringsfeltet. Kommunene har

utvikling og etableringer i dette

forskjellige typer basisnæringer.

området. Kvalsund kommune

Det som kanskje vil være enda

ligger svært sentralt til i en even-

viktigere enn nivå på midler til

tuell ny kommune, spesielt med

næringsutvikling vil være at man

tanke på samferdsel, transport,

i en sammenslått kommune gjør

og etablering av ulike typer

prioriteringer i for å oppretthol-

industri.Turisme og generell

de et godt servicetilbud overfor

markedsføring kan og har et

næringslivet slik at dette kan ut-

svært stort ubrukt potensiale.

nytte og utvikle sine fortrinn inn-

Her kan vi nok spille på hveran-

enfor de basisnæringer som i dag

dre for å styrke en tydelig og mer

er viktig i Hammerfest, Kvalsund

interessant markedsføringsprofil.

og Måsøy.

UTVIKLING I FREMTIDEN
GURI BJØRKLI
Hammerfest næringshage
Jeg tror at taperne blir de kom-

Næringsutvikling

muner som melder seg av.

Den nye kommunen vil i kraft av sin størrelse være en

Når det gjelder næring og

mer interessant samarbeidspartner, og en sterkere

næringsutvikling tror jeg at vi

aktør inn mot regionale og nasjonale myndigheter enn

er tjent med at vi samler oss

om kommunene står hver for seg.

i en storkommune. For Hammerfest vil en sammenslåing

Kommunen skal bygge kunnskap, kompetanse og sa-

med Kvalsund gi oss tilgang

marbeid for å møte framtidige utfordringer, og skal

på større næringsarealer, noe

realisere mål, ønsker og drømmer for menneskene

som både vi og Kvalsund vil få

som bor her.

igjen for. Jeg ser for meg en
stor og handlekraftig næring-

Den nye kommunen skal:

savdeling som jobber sammen

• Arbeide videre med å styrke sin posisjon innen

med næringslivet for flere ar-

bergverk, landbruk, fiskeri, reindrift, havbruk, en-

beidsplasser innenfor turisme,
havbruk og energi og andre
nye næringer som sikkert vil
komme. Jeg tror på samarbeide og å spille hverandre gode.
Utfordringer vil det helt sikkert
bli, men de lar seg nok løse.

treprenørvirksomhet, kultur og reiseliv.
• Legge til rette for næringsutvikling i alle deler av
kommunen.
• Benytte seg av kommunens samlede arealer til
boliger, fritidsboliger og næringsetablering.
Kilde: Intensjonsavtale om kommunesammenslåing
mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner
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SERVICEKONTORENE I DEN NYE
I intensjonsavtalen mellom kommunene står det at det skal etableres
et servicekontor som ivaretar innbyggernes behov for kontakt med kommunale tjenester.

deg til å finne fram i det kommunale og offentlige systemet.
Nærhet til brukeren
Service og nærhet til brukerne skal sikres gjennom disse desentraliserte servicekontorene ved

Det er ikke bestemt hvilke oppgaver og funks-

hjelp av gode nettløsninger og kontordager for

joner som skal inngå i et slikt kontor. Det skal

de ulike kommunale tjenestene.

bestemmes senere.
Det er som nevnt ikke bestemt hvilke oppgaver
Egne servicekontor

servicekontoret skal ha, men følgende nevnes

Servicekontorene skal betjene innbyggerne nært

som oppgaver som aktuelle:

der de bor og være førstekontakten for publikum.
Kvalsund og Havøysund skal derfor ha lokale

• Svare på spørsmål, gi veiledning og bringe

servicekontor i den eventuelt nye sammenslåtte

deg i kontakt med rette vedkommende for

kommunen, og dette skal gjøre det mulig for
befolkningen å komme i kontakt med kommunen
på en enkel måte.

videre hjelp.
• Gi generell informasjon om det meste i
kommunen og plikte å skaffe deg relevant
informasjon.

Finne frem
Servicekontoret har ansvaret for å ta imot deg
når du henvender deg til kommunen og kan
enten løse din oppgave der og da, eller hjelpe
28

• Tilby relevante søknadsskjemaer, offentlige
dokumenter og brosjyrer kan fås på servicekontoret.
• Selge billetter til kino, og kulturarrangementer

STORKOMMUNEN
• Besørge utleie av kommunens lokaler til
ulike arrangementer
• Svare på spørsmål vedrørende kommunens kunngjøringer og annonser
• Gi veiledning og hjelp til utfylling av diverse
kommunale søknader og skjemaer
• Svare på spørsmål vedrørende kommunale
regninger og gebyrer
• Sette opp en timeavtale med saksbehandler

Servicetorg og servicekontor
I den nye kommunen skal en vesentlig del av de

Flere funksjoner

oppgavene som innbyggerne i dag må oppsøke

Det vil være mulig å knytte større fagområder

kommunen for å få utført, gjøres tilgjengelig

til servicekontoret og mulighetene er mange.

på nett.

Eksempler på dette kan være post, arkiv, regnskap, byggesak, administrative funksjoner og

Innbyggere som ikke har anledning til å bruke

saksbehandling innenfor bestemte fagområder.

de digitale løsningene skal få den hjelpen de
trenger nært der de bor. Dette betyr oppretthold-

Det er også nærliggende å tenke at nåværende

else av et kommunalt servicekontor i Måsøy

rådhus i Havøysund og Kvalsund blir kommunale

og i Kvalsund. Hvilke oppgaver og funksjoner

servicekontor i den nye kommunen.

som inngår i et slikt kontor, blir en del av den
fremtidige utredningen.

ELISABETH PAULSEN
Ass. rådmann Hammerfest kommune

Kilde: Intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom
Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner
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STORKOMMUNEKAN GI BEDRE
REKRUTTERING
PÅL-REIDAR FREDRIKSEN

STEIN KRISTIANSEN

Teknisk sjef

Avd.ing/brannsjef

Kvalsund kommune

Måsøy kommune

Jeg er for en kommunesammenslåing. Småkom-

Ut i fra dagens situasjon tror jeg ikke at de minste

munene sliter med å rekruttere fagfolk til teknisk

kommunene, uten kjempestore utfordringer, kan

avdeling, og dette kan gå ut over tjenestetilbudet.

bestå som selvstendige enheter. Liten økonomisk

I en større kommune kan gode fagmiljøer ut-

handlefrihet, problemer med rekruttering og små

vikles, og det er lettere å rekruttere kompetente

fagmiljø er noen aktuelle utfordringer. Ved en

fagfolk. Men ikke alt kan sentraliseres. Skoler

kommunesammenslåing vil det være viktig med

og sykehjem, kommunale bygg og utleieboliger

tilstedeværelse av tilstrekkelige med drifts- og

skal vedlikeholdes. Det samme med vei, vann

vedlikeholdspersonell, som ivaretar daglig drift.

og avløp. Det er derfor viktig å rekruttere og

Det er viktig at befolkningen har god tilgang til

beholde gode fagarbeidere som skal sørge for

saksbehandlernivå og fagmiljø med høy kom-

at infrastrukturen i den tidligere småkommunen

petanse. Et lokalt servicekontor med sammensatt

blir ivaretatt.

kompetanse, må yte innbyggerne tilstrekkelig
førstelinjeservice i alminnelige saker.
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GEIR NESSE
Kommunalsjef
Hammerfest kommune
I en større kommune vil både kapasiteten og
kvaliteten øke ved at forvaltningsoppgavene
og myndighetsutøvelsen blir samlet. Det vil

Tekniske tjenester

også medføre et styrket fagmiljø, noe jeg tror

Tekniske tjenester menes landbruksforvaltning,

vil gjøre det lettere, både å beholde den fag-

arealplanlegging, natur- og miljøforvaltning, byg-

kompetansen som finnes i dag, og ikke minst

gesak, oppmåling, eiendoms- og kartdata, vann

gjøre det enklere og mer attraktivt å rekruttere

og avløp, renovasjon, vei og trafikk og kommunal

fagpersoner til dette området i framtida. Når

eiendom.Den nye kommunen er forvaltningsop-

det gjelder teknisk drift, vil det ikke medføre

pgaver og myndighetsutøvelse samlet i et større

de større endringene, da de som utfører disse

fagmiljø, mens drift og vedlikehold foregår lokalt

tjenestene må operere ut fra der de er i dag.

der bygg og anlegg ligger.

Likevel kan man i perioder i større grad enn i
dag søke råd og få bistand ved behov.

Kilde: Intensjonsavtale om kommunesammenslåing
mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner
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SLIK BLIR KOMMUNALE AVGIFTER
Alle innbyggere som eier
hus i kommunene betaler
kommunale avgifter.

Hvis det blir en kommune, vil

meside for å se hvordan eien-

de nye avgiftene bli på ca. kr.

domsskatten beregnes.

Her sammenlignes de kommu-

Eiendomsskatt

må systemet bli likt for hele den

nale avgiftene på vann, avløp,

Det er vanskelig å sammenligne

nye kommunen. Utgangspunktet

renovasjon og feiing.

kommunene direkte når det

for beregning av eiendomsskatt

Det er tatt utgangspunkt i en

gjelder eiendomsskatt.

vil mest sannsynlig være at den

bolig på 100 kvm og renovas-

Dersom kommunene blir en

nye kommunen skal få inn like

jonsdunk på 240 liter.

kommune, må systemet bli

mye eiendomsskatt som det

likt for hele den nye kommunen.

de tre kommunene tilsammen

11.400.-.
Ved en kommunesammenslåing

De kommunale avgiftene er kr
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får inn i dag.

11.126 i Hammerfest, kr 12.880

Det anbefales å gå inn på den

i Måsøy og kr 12.715 i Kvalsund.

enkeltes kommunes hjem-

MÅSØY KOMMUNE:

HAMMERFEST KOMMUNE:

KVALSUND KOMMUNE:

Gebyr for vann: 3.700,-

Vann: 2.226.-

Vann: 3.305.-

Gebyr for avløp: 1.630,-

Avløp: 2.523,-

Avløp: 3.180.-

Renovasjon: 4.276,-

Fast gebyr renovasjon: 2.098,-

Renovasjon: 3.407.-

Feiing: 698,-.

Tilsynsgebyr feiing: 278,-.

Feiing: 280.-

Til sammen 12.880,-

Til sammen kr 11.126,-

Til sammen kr 12.715,-

med merverdiavgift pr år

med merverdiavgift pr år

med merverdiavgift pr år

SI DIN MENING
Kommunene Kvalsund, Måsøy og Hammerfest gjennomfører en rådgivende
folkeavstemning om kommunesammenslåing i løpet av mai måned.

og du finner mer informasjon på din kommunes
hjemmesider om tid og sted for forhåndsstemmegivning.
Det er også mulig å stemme elektronisk via
lenke på kommunens nettsider i perioden 18.

For å kunne stemme ved den rådgivende

– 27. mai kl. 23.59.

folkeavstemningen om kommunesammenslåing
må du stå i manntallet i din kommune. Manntallet

Stemmeseddelen vil inneholde 4 svaralternativer

vil bli lagt ut til offentlig gjennomsyn på ulike

til følgende spørsmål, og du skal kun velge ett

steder i kommunen, og informasjon om dette

av disse.

vil bli annonsert.
Ønsker du at din kommune skal slå seg
16 og 17-åringer kan også stemme. Er du født til

sammen med en eller flere kommuner?

og med 31.desember 2000 kan du si din mening

1. NEI

om sammenslåing.

2. JA, sammenslåing mellom Kvalsund og

Ved folkeavstemningen vil alle få anledning til

3. JA, sammenslåing mellom Måsøy, Kvalsund

Hammerfest kommuner
å avgi stemme både elektronisk og på papir.

og Hammerfest kommuner
4. BLANK

Du kan stemme på forhånd i perioden
18. mai – 28. mai 2016. Valgdag for

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for

folkeavstemningen blir mandag 30. mai 2016.

å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner

Forhåndsstemmen kan avgis i din kommune,

deg, må du vise legitimasjon.
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HVA MENER FORMANNSKAPET I MÅSØY
RENEE BEATE

REIDUN MORTENSEN

ANDERSEN (AP)

(SP)

Positiv til endring i kom-

Jeg er ikke for sam-

munestrukturen, men

menslåing. Kommune-

mener pisken mot sam-

sammenslåing vil ha en

menslåing bør legges vekk. Man skal ikke skremmes

sentraliserende virkning. Det vil også svekke nær-

inn i en storkommune. Samtidig er det er viktig å

demokratiet. Måsøys tusen stemmeberettigede vil

være løsningsorientert, og ikke problemfokusert.

være i et mindretall når saker som angår oss blir
tatt opp sentralt i storkommunen.

GEORG MATHISEN (AP)

TOR-BJARNE STABELL

Jeg vil at Måsøy kom-

(H)

mune skal være egen

Jeg er negativ til en sam-

kommune i framtiden.

menslåing.

Måsøy og Kvalsund kom-

Jeg har brukt masse tid

mune blir tapere hvis vi går sammen med Hammerfest.

og energi på å sette meg inn i dette og ser ikke de

Det vil bli færre kommunale arbeidsplasser og inn-

klare fordelene med en sammenslåing kontra det å

byggertallet vil gå ned i småkommunene.

stå alene. Jeg føler at vi kommer til å bli en utkant i
fra der vi er nå og at vi vil miste endel av vår identitet.
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HVA MENER FORMANNSKAPET I KVALSUND
GRETE SVENDSEN (AP)

JAN JOHANSEN (KRF)

I utgangspunktet ønsker

Jeg er for sammenslåing.

jeg at Kvalsund kommune

Primært Kvalsund, Måsøy

skal bestå som egen

og Hammerfest. Sekundært

kommune, men med

Kvalsund og Hammerfest.

de opplysninger jeg sitter inne med nå, med blant

Jeg tror dette vil gi bedre tjenester til kommunens innbyg-

annet et nytt inntektssystem i kommunene, vil en

gere og lettere rekruttering av kvalifiserte søkere med

sammenslåing med Hammerfest og Måsøy være

høyere utdanning.

en gunstig løsning.

får mest igjen for dette.

RANDI PEDERSEN (AP)

YNGVE NILSEN (SV)

Jeg er for sammenslåing

Jeg er for sammenslåing

mellom Hammerfest og

Men kun med Hammer-

Kvalsund. Sånn som jeg

fest. Jeg synes det er

ser på det tror jeg at vi

en naturlig vei å gå, og
er overbevist om at innbyggerne våre vil få et enda
bedre tjenestetilbud i nye Kvalsund kommune.
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HVA MENER FORMANNSKAPET I HAMMERFEST
MARIANNE SIVERTSEN

TOM-KRISTIAN

NÆSS (AP)

TOMMEN HERMO (AP)

Ja, Hammerfest, Kvalsund

Ja til Hammerfest og

og Måsøy.

Kvalsund.

Å sikre et godt tjenestetil-

Har et sterkt ønske om å

bud til innbyggerne er for meg viktigst. Kommunene

kunne være med å også utvikle Kvalsund kommune

har mange oppgaver som krever fagkompetanse, og

videre sammen med Hammerfest. Nøkkelord for meg

større fagmiljøer skaper ofte bedre tjenester og gjør

her er fiskeri og turisme. Kvalsund kommune har det

kommunen til en attraktiv arbeidsplass.

Hammerfest Kommune trenger, og omvendt.

ANNE METTE BÆIVI (AP)

TURID LIEN (KRF)

Jeg egentlig imot sam-

KrF har programfestet JA

menslåing, etter erfaring

til Hammerfest + Kvalsund

med sammenslåing av

+ Måsøy = Fremtiden.

Sørøysund og Hammerfest. Jeg følte at Sørøysund ble spist opp og forsvant,

Vi har sett at Hammerfest kommune trenger større

og at sammenslåinga ikke har gavnet Sørøysund.

arealer til industri og boliger, og dette får vi til med

Nå er det en ny situasjon og jeg stemmer for sam-

kommunesammenslåing. Hammerfest er tradisjonelt

menslåing. Men vi må være veldig obs på utfordringer

gode til å ta vare på distriktene i kommunen, og dette

med distriktene. Tror at en sammenslått kommune

er viktig at vi får til i en storkommune også.

kan være sterkere og ha mer gjennomslagskraft. Går
for Kvalsund, Hammerfest og Måsøya.
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TARJEI JENSEN BECH

BERIT HÅGENSEN (AP)

(AP)

Jeg er i utgangspunktet

Jeg er for sammenslåing

for sammenslåing der

og for alle alternativene.

befolkningen finner det

Jeg er for fordi at vi vil bli

mest hensiktsmessig, og

en spennende kommune med enda større spekter

tror det kan føre til en mer robust region. Men jeg

innenfor nærings- og arbeidslivet. I tillegg tror jeg vi

tror ikke det økonomisk er så mye å hente, da alle

kan få bedre velferdstjenester ved å være en kommune.

tjenester fortsatt skal driftes.

REIDAR JOHANSEN (SV)

HARALD KNUTSEN (H)

Jeg er for sammenslåing

Ja til sammenslåing

med Kvalsund og Måsøy.

Jeg er for en sam-

Jeg vil nøye vurdere resul-

menslåing, og håper at

tatet av folkeavstemninga.

flest mulig av de aktuelle

For meg er det viktigste å skape en sterkere kommune

kommunene blir med. Om vi skal klare å håndtere

i næringssammenheng. De fleste kommuner i Finnmark

fremtidige utfordringer, som f.eks eldrebølgen, må

sliter med befolkningsutvikling og næringsutvikling.

vi få flyttet mere av kommunenes ressurser til helse,

Jeg mener at en større kommune vil kunne snu og

skole barnehage mm. En større kommune vil være

styrke denne utviklinga i vår region

bedre i stand til å drive en effektiv næringsutvikling,
og gi mer kraft i øvrig samfunnsutviklingen. Sammen
er vi sterkere.
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HVA SKJER FREMOVER?
Uavhengig av hva kommunene bestemmer seg for om sammenslåing eller ikke, vil prosessen fortsette. Fylkesmannen
vil utrede saken, departementet og regjeringen skal si sitt
og til syvende og sitt utarbeides det en proposisjon som
behandles av Stortinget.
HER ER DE VIKTIGSTE MILEPÆLENE:
1. juli 2016. Kommunene har utredningsplikt om
kommunereformen og skal fatte vedtak innen 1.7.2016
1. oktober 2016. Fylkesmannen gir sin tilrådning
om kommunestrukturen i Finnmark til kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Våren 2017. Regjeringen legger fram sin tilrådning
i en proposisjon for Stortinget.
Våren 2017. Kommuner som skal slå seg sammen
etablerer fellesnemd som skal jobbe med strukturen
i den nye kommunen.
1.1.2020. Ny kommune er etablert
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Hva skal nen hete?
storkommu
Det får du være med å bestemme.

Innbyggerne skal involveres når nytt navn og kommunevåpen skal lages.
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