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REFERATER

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074  
Arkivsaksnr.: 11/46
Saksnr.: Utvalg Møtedato
2/11 Formannskapet 04.02.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:
1)
10/227-6 04.01.2011 RÅD/SERV/OM 036 
19/11 Fylkesmannen i Finnmark

SVAR PÅ HØRING - ENDRING AV SNØSKUTERLØYPER 

2)
08/181-8 11.01.2011 RÅD/SERV/OM P10 
129/11 Kystverket Hovedkontoret

NØDHAVNER I BEREDSKAPEN MOT AKUTT FORURENSING I 
TROMS OG FINNMARK 

3)
Finnmark fylkeskommune
Politisk avdeling
SAKLISTE TIL FYLKESUTVALGET 7. DESEMBER 2010

4)
Finnmark fylkeskommune
Politisk avdeling
SAKSLISTE TIL FYLKESTINGET 8. OG 9. DESEMBER 2010

5)
Hasvik menighetsråd
HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE 25.11.2010

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN
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VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN
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VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN
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VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN
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VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

Side 9 av 33



Sak  8/11

VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN
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BETALING FOR VARER OG TJENESTER I PLEIE OG OMSORG 2011

Saksbehandler: Karen Mauseth Arkiv: 231  
Arkivsaksnr.: 11/16
Saksnr.: Utvalg Møtedato
9/11 Formannskapet 04.02.2011
/ Kommunestyret

Innstilling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:

BETALING FOR VARER OG TJENESTER I PLEIE OG OMSORG 2011.

VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON/SYKEHJEM:
Korttidsopphold (inntil 60 døgn pr kalenderår etter forskrift om vederlag § 4 – vederlagets 
størrelse må ikke overstige det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr.129,- pr døgn.

Korttidsopphold (over 60 døgn pr kalenderdøgn etter forskrift om vederlag § 3 jfr § 6. 3. 
ledd) beregnes ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. 

Langtidsopphold (beregnes etter forskrift om vederlag § 3 jfr § 6. 1. og 3. ledd) beregnes i % 
ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp.
Fribeløpt før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kr. 6600,-

Dag- eller nattopphold (i henhold til forskrift om vederlag § 4 – vederlagets størrelse må ikke 
overskride det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 68,- pr. dag eller pr. natt.

EGENANDEL PRAKTISK BISTAND:
Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Vedtak fattet etter lov om sosiale 
tjenester § 4-2 pkt a, jfr § 4-3.

Husstandens nettoinntekt inntil 2 G   kr.   70,- pr. time. Maks kr 165,- 
pr måned.
Husstandens nettoinntekt mellom          2 – 3 G kr.   90,- pr. time.
Husstandens nettoinntekt mellom          3 – 4 G    kr. 122,- pr. time.
Husstandens nettoinntekt mellom          4 – 5 G       kr. 155,- pr. time.
Husstandens nettoinntekt over               5 G             kr. 210,- pr. time.

Oppmøtegebyr er i henhold til pris pr time.
(Det er lagt til grunn en endring fra abonnentpris pr måned til timepris. Hvor den enkelte som 
mottar praktisk bistand (hjemmehjelp, nabohjelp o.l) blir fakturert ut i fra faktisk pris for 
mottatte tjenester. Det vil derfor bli utregnet fra pleie- og omsorg en gang pr måned. Og meldt 
fra til økonomikontoret som sendt ut faktura i etterkant av tjenesten. 

Tilfeldige brukere (dvs brukere med varighet under to måneder) faktureres på bakgrunn av 
selvkost som beregnes til kr. 210,- pr. time. (Grunnlaget for beregning: hjemmehjelp årslønn 
+ 28 % i sosialeutgifter + 10 % administrasjonstid: 1820 timer).
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Middag/matombringing til hjemme boende.
Kr. 62,- pr. middag (praktisk bistand til matombringing kommer under egenandel 
hjemmehjelp).

TRYGGHETSALARM
Egenandel for leie av trygghetsalarm settes til kr. 115,- pr. måned.
Pris på repsett inneholder arm/halsbånd + deksel, pris pr. sett kr. 310,-.
(Månedelig leie er program og pc, alarm eks. mva, alarm levetid ca. 6 år)
(Repsett er personlig og inngår ikke i månedsleie. Den er ny ved tildeling av trygghetsalarm og 
betales på første regning. Bruker må selv påkoste montering av trygghetsalarm samt 
telefonlinje.)

LEIE AV LOKALER
Eksterne som ønsker å leie lokaler (for eksempel ved helsesenteret; optiker) betaler leie av 
lokale kr. 300,- pr. gang.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Vurdering:
Årlig regulering.

SAKSOPPLYSNINGER:
Pleie og omsorg har mottatt et brev fra DET KONGELIGE HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET I-1/2011 DATERT 01.01.2011. 
Brevet innehold er endringer av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og 
omsorgstjenester.
Forskrift til lov om sosiale tjenester mv 1992.12.04. nr 915 
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv 1995.26.04. nr 492

Vedlegg:
Pleie og omsorg har mottatt et brev fra DET KONGELIGE HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET I-1/2011 DATERT 01.01.2011. 
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BETALINGSSATSER BARNEHAGE OG SFO 2011

Saksbehandler: Monika Olsen Arkiv: 231  
Arkivsaksnr.: 11/22
Saksnr.: Utvalg Møtedato
10/11 Formannskapet 04.02.2011
/ Kommunestyret

Innstilling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:

SFO:
Betalingssatser for opphold i SFO økes ikke i 2011, men beholdes på dagens nivå:

Elever i 1.- 2..klasse: 800 kr.pr.mnd. Barn nr.2: 640 kr. Barn nr.3: 480 kr.
Elever i 3.klasse: 700 kr.pr.mnd. Barn nr.2: 560 kr. Barn nr.3: 420 kr
Elever i 4.klasse: 600 kr.pr.mnd. Barn nr.2: 480 kr Barn nr.3: 360 kr.
I tillegg kommer kostpenger på 100 kr.pr.mnd.

Det gis søskenmoderasjon på 20% for 2.barn og 40% for 3.eller flere barn. Moderasjonen gjelder 
søsken som bor fast sammen. Søskenmoderasjon regnes ut etter grunnsatsen.
Helårlig opphold beregnes til å være 10.måneder.

Kjøp av heldagsplass i skolens fridager og mellomferier settes til 200,- kroner 

Barnehagene:

Betalingssatser for Sørvær barnehage settes lik satsene for de andre barnehagene og denne 
satsen økes ikke i 2011, men beholdes på dagens nivå:

Betalingssats for kommunale barnehager i 
Hasvik kommune

Kostpenger 
Hasvik og 
Sørvær 
barnehage

Kostpenger
Breivikbotn
barnehage

Prosentvis 
plass

1.barn 2.barn 3.eller 
flere barn

100% 2330 1631 1165 175 250
 50% 1400 90 130

Kjøp av dagplass: kr 200
Kjøp av timer: kr 50
Det gis søskenmoderasjon på 30 % for 2.barn og 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen 
gjelder søsken som bor fast sammen. Søskenmoderasjon regnes i hvert tilfelle ut etter 
grunnsatsen. Kostpenger kommer i tillegg.

Takstene gjelder fra 01.03.2011.
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Saksutredning:
Utgiftene til barnehage og SFO har ikke økt i betydelig grad og en ser ikke behov før økning 
av satsene.

Satsene for opphold i kommunale SFO, ble høsten 2009 gradert fordi oppholdstiden varierer 
avhengig av klassetrinn.
På grunn av kort oppholdstid vedtok man å ikke tilby halve plasser, men at det gis 
søskenmoderasjon på 20% for barn nr.2, og 40 % for barn nr.3 osv.

Maksimalpris for barnehagene står uendret på 2330,-kr mnd / 25.630,-kr pr år i regjeringens 
forslag til statsbudsjett for 2011. Hasvik kommune har maksimalpris og søskenmoderasjon jf 
forskrift og ser ingen grunn til å øke satsene for opphold eller satsene for kostpenger. 

Kostpengene ble i 2010 økt med 5% til 175,-kr pr mnd for Hasvik og Sørvær barnehage, 
Breivikbotn barnehage økte til 250,-kr pr mnd etter ønske fra foreldrene.

I 2010 ble det vedtatt lavere sats for opphold i Sørvær barnehage siden åpningstiden var noe 
kortere enn i de øvrige barnehagene i kommunen.
Sørvær barnehage har nå lik åpningstid med de øvrige barnehagene i kommunen og 
betalingssatsen bør derfor settes lik de andre barnehagene i kommunen.
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SØKNAD OM PENGESTØTTE TIL KLASSETUR

Saksbehandler: Monika Olsen Arkiv: 220  
Arkivsaksnr.: 11/42
Saksnr.: Utvalg Møtedato
11/11 Formannskapet 04.02.2011

Innstilling:
Med bakgrunn i den vurdering som er gjort, anbefales det at Havik kommune bidrar med en
støtte til klasseturen på 1.000 kr pr. elev, til sammen 8.000 kr.
Beløpet tas av formannskapets reserve.

Saksutredning:

Bakgrunn:
Hasvik kommune har mottatt en søknad om støtte til klassetur høsten 2011, for avgangsklassen
ved Hasvik skole. Søknaden er fremmet av 9.klasse. Det er 8 elever i avgangsklassen høsten 2011.
Vedlegg til søknad er uttalelse fra rektor ved Hasvik skole om skolens krav til turens innhold og 
en anbefaling av pengestøtte

Vurdering:
Avgangselevene ved Hasvik skole har i en årrekke reist på klassetur med støtte av Hasvik 
kommune.
Tidligere avgangsklasser har reist til Tyskland/Polen på guidete turer til bla konsentrasjonsleire.
Denne gangen har elevene valgt Gøteborg som reisemål. De vil besøke bla et Science discovery 
senter (Universeum), et underjordisk flyopplevelsessenter(aeroseum), samt museer 
(sjøfartsmuseet, naturhistorisk museum og verdenskulturmuseet). Rektor har stilt krav til at turens  
innhold skal være tema på skolen i for- og etterkant av turen, samt at det skal lages en 
presentasjon til politikere og kommuneadministrasjon.
Turen er lagt opp med et pedagogisk innhold, samt både for- og etterarbeid på skolen.

Vedlegg:
Søknad fra 9.klasse ved Hasvik skole
Vedlegg til søknad fra rektor ved Hasvik skole
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KOMMUNALE NÆRINGSSTRATEGIER

Saksbehandler: Bente Olsen Husby Arkiv: U01 &30 
Arkivsaksnr.: 11/37
Saksnr.: Utvalg Møtedato
12/11 Formannskapet 04.02.2011

Innstilling:
Hasvik formannskap vedtar med dette oppstart av prosess med utarbeidelse av ”Strategier for 
næringsutvikling i Hasvik kommune, 2011-2012”. Målsettingen er å lage et kort, konsist og 
handlingsrettet strateginotat, med en gyldighet på to år. Tidligere strategiplan og 
handlingsplaner for HUT danner utgangspunktet for strategiprosessen.

Formannskapet vil ivareta rollen som styringsgruppe, mens det opprettes en arbeidsgruppe 
sammensatt etter modell av det tidligere HUT-styret (der både næringsliv og politikere er 
representert). Formannskapet forutsetter at næringslivet og andre interesserte inviteres til 
deltakelse i prosessen med drøftelse og utarbeidelse av situasjonsbeskrivelse, visjon, 
innsatsområder, målsettinger og tiltak, samt at strateginotatet også innarbeider relevante 
målsettinger og tiltak fra interkommunale og regionale næringsplaner der dette er naturlig. 
Plan- og strategileder vil ivareta sekretariatsfunksjonen i prosessen. 

Strategidokumentet forventes fremlagt for sluttbehandling i kommunestyret i siste møte før 
sommerferien.
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RETNINGSLINJER FOR TILDELING FRA HASVIK NÆRINGSFOND

Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: U01  
Arkivsaksnr.: 11/9
Saksnr.: Utvalg Møtedato
13/11 Formannskapet 04.02.2011
/ Kommunestyret

Innstilling:
Formannskapet innstiller for kommunestyret:
Hasvik kommunestyre godkjenner ”Retningslinjer for tildelinger fra Hasvik kommunes 
næringsfond”.

Saksutredning:

Bakgrunn:
Hasvik kommune har ved tildeling fra kommunens næringsfond fulgt hovedprinsippene i 
retningslinjene fra tildelinger fra HUTs næringsfond.

HUT er ikke operativ lenger, og en del av føringene gitt i retningslinjene gjelder ikke mer.
Retningslinjene for tildelinger fra Hasvik kommunes næringsfond må derfor revideres for å 
tilpasses dagens situasjon.
 
Vurdering:
Gjennom næringsfondet ønsker Hasvik kommune å stimulere til nyskapning, nyetablering, 
knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak som kan bidra til varige og lønnsomme 
arbeidsplasser og bedrifter. 

Formannskapet har tildelingsmyndighet i næringssaker, og fordeler tilgjengelige midler innenfor gitte 
rammer for prioriterte områder.

Bedrifter og personer med adresse og virksomhet i Hasvik kommune har anledning til å søke tilskudd 
fra næringsfondet.  Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad. 

1. TILSKUDDSFORMER
1. Tilskudd til bedriftsutvikling: 

• Planlegging av nyetablering – forstudie. 
• Etablering av ny virksomhet. 
• Produktutvikling. 
• Markedsføring/markedsanalyser 
• Opplæring/kompetanseheving 

2. Tilskudd til investeringer: 
• Nyetableringer 
• Utvidelser 
• Knoppskytinger 
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3. Tilskudd til kommunalt tiltaksarbeid 
• Stimulere til omstilling og utvikling av næringslivet i kommunen. 
• Tilrettelegge for samarbeid mellom ulike bedrifter og organisasjoner . 

Det kan gis inntil 50 %, i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket. 
For prosjekter som styrker kvinners sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % i tilskudd. 
Det kan gis støtte til forprosjekt på inntil kr. 15.000,- til reiser og konsulentbistand. 
Som hovedregel settes øvre grense for tilskudd fra Hasvik kommunes næringsfond på kr. 
100.000 til bedriftsutvikling, og kr. 200.000 i fysiske investeringer.

2. GENERELLE TILSKUDDSVILKÅR

Ved søknad om tilskudd fra næringsfondet skal følgende opplysninger oppgis/vedlegges:
• Firmaattest
• Regnskapstall og/eller budsjett
• Investeringsplan
• Kostnadsoverslag
• Forretningsplan – kort sammendrag
• Markedsvurderinger 

Før søknad behandles skal skatteattest være fremlagt, og søker skal i søknaden gi en oversikt 
over alle offentlige tilskudd bedriften har mottatt de siste 3 år. 
Tiltak som søkes finansiert i næringsfondet kan ikke være igangsatt eller gjennomført før 
søknad fremmes.

3. PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER

 Tiltak som fører til økning i sysselsettingen 

 Tiltak som fører til betydelig lønnsomhetsforbedring eller utvikling 

 Tiltak til bedrifter som har en uttalt strategi for eksport av sine tjenester 
 Forprosjektering av nyetableringer
 Kjøp av fiskefartøy med kvoter – egenkapitaltilskudd-/lån

Følgende tiltak støttes IKKE : 

• Gjeldssanering 

• Garantier og lån 

• Tilskudd til tiltak som er ledd i bedriftens ordinære drifts- eller utviklingsarbeid 

• Investering i mobilt transportutstyr, herunder truck, traktor, bil, lastebil, m.m. 

• Investering i ordinært kontorutstyr, herunder PC, dataanlegg, telefax, telefon, 
kontorinnredning, møbler og lignende.

• Eget arbeid ved bedriftsutvikling og investeringer 

• Lovpålagte tiltak 

• Kostnader ved overtakelse av igangværende virksomhet (eierskifte). 
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4. VILKÅR FOR UTBETALING AV TILSKUDD

• Ved utbetaling av næringsfondsmidler må godkjent kopi av betalte faktura eller 
revisorbekreftet prosjektregnskap vedlegges.

• Ved utredninger, produktutvikling, markedsanalyser og andre undersøkelser, skal rapport 
vedlegges og godkjennes.

• Dersom virksomheten avvikles, avhendes eller flytter ut av kommunen innen 3 år fra 
utbetaling av tilskudd, skal tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig.

• Dersom et eller flere av de vilkår som gjelder for tilsagnet ikke blir oppfylt, har Hasvik 
kommune rett til å anse tilsagnet som bortfalt.

• For tilskudd til Forprosjekt kan midlene utbetales ved oppstart av prosjektet.
• Innvilgede tilskudd som ikke er aktivert innen 6 måneder fra tilsagnsdato bortfaller.

5.  KLAGE

Etter forvaltningslovens §28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 
uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en 
nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for Formannskapet som har fattet 
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes klagen Kommunestyret for videre 
behandling. 

Vedlegg: ”Retningslinjer for tildelinger fra HUTs næringsfond”
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RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL NYBYGG

Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 11/10
Saksnr.: Utvalg Møtedato
14/11 Formannskapet 04.02.2011

Innstilling:
Hasvik formannskap vedtar Retningslinjer for tilskudd til nybygg i Hasvik kommune.

Saksutredning:

Bakgrunn:
Hasvik kommunestyre vedtok i møte den 15.desember 2010 at for å stimulere til nybygging gis 
formannskapet fullmakt til:

• Å tildele gratis tomt for oppføring av ny enebolig
• Realitetsbehandle søknader om gratis tomt, fritak for tilknytningsavgifter og tilskudd 

på inntil kr. 100.000,-

Før Formannskapet realitetsbehandler evt. søknader er det viktig at det utarbeides 
retningslinjer for ordningen med gratis tomt, tilskudd og fritak for avgifter.

Vurdering:
Retningslinjer for tilskudd til nybygging i Hasvik kommune legges fram for 
realitetsbehandling i Formannskapet jfr. vedtak i kommunestyret 15.desember 2010: 

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL NYBYGGING I HASVIK KOMMUNE
Hasvik kommune ønsker å stimulere til nybygging for å øke boligmassen i kommunen.

Kommunestyret ga i møte den 15.desember 2010 Hasvik formannskap fullmakt til å tildele 
gratis tomt for oppføring av ny enebolig, innvilge fritak for tilknytningsavgifter og gi tilskudd 
på inntil kr. 100.000,-.

SØKER:
• Søker skal være privatperson som for egen regning ønsker å føre opp ny enebolig, 

frittstående eller i rekke til eget bruk som helårsbolig.
• Søker trenger ikke å være registrert bosatt i kommunen ved tidspunkt for søknad, og 

innvilging av tilskudd.
• Søker må være registrert bosatt i kommunen på tidspunkt for utbetaling av tilskuddet. 
• Næringsaktører faller utenfor retningslinjene for tilskuddet.

BOLIG:
• Ordningen omfatter kun bygg av ny selveierbolig
• Ordningen omfatter ikke påbygg, tilbygg eller renoveringer av eksiterende bolig.
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SØKNAD:
• Søknad med følgende vedlegg sendes Formannskapet i Hasvik kommune: 

o Planskisse bolig og tomt
o Kostnadsoverslag
o Finansieringsplan

• Søknad må sendes i god tid før arbeidet igangsettes. 

TILSKUDD:
• Hasvik kommune kan etter konkret helhetsvurdering:

o tildele gratis tomt i regulerte strøk i Hasvik, Breivikbotn og Sørvær
o innvilge fritak for tilknytningsavgifter 
o gi tilskudd på inntil kr. 100.000,-.

UTBETALING:
• Fullfinansiering av bygget må være bekreftet før vedtaket aktiveres.

Det vises til Hasvik kommunes retningslinjer for startlån vedtatt av kommunestyret 10.11.2008, hvor  
det er mulig også ved nybygg å få toppfinansiering på inntil 20% av de totale byggekostnadene..

Vedlegg:
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SØKNAD OM BRUKSENDRING
STORBAKKEN 8

Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L44  
Arkivsaksnr.: 10/390
Saksnr.: Utvalg Møtedato
15/10 Formannskapet 04.02.2011

Innstilling:
Hasvik formannskap imøtekommer ikke søknad fra Elna Brox om bruksendring fra enebolig 
til hytte/fritidshus for Gnr 4 Bnr 12 Storbakken 8 9593 Breivikbotn. Etter fast praksis i Hasvik 
kommune gis det ikke bruksendring fra bolig til fritidsbolig uten at det foreligger særlige 
grunner. At boligen kun benyttes i kortere perioder gjennom året ansees etter fast praksis ikke 
som en særlig grunn. Avslaget er gjort i henhold til Hasvik kommunestyret vedtak av 
15.12.2009 sak 54/09.

Avslaget på påklages til Hasvik kommunestyre.

Saksutredning:
Elna Brox har søkt Hasvik kommune om bruksendring for eiendom Gnr 4 Bnr 12 Storbakken 
8 9593 Breivikbotn. Det er søkt om bruksendring fra enebolig til hytte/fritidshus. Boligen har 
frem til Brox kjøpte boligen (2007) vært brukt til helårsbolig. Etter fast praksis i Hasvik 
kommune gis det ikke bruksendring fra bolig til fritidsbolig uten at det foreligger særlige 
grunner. At boligen kun benyttes i kortere perioder gjennom året ansees etter fast praksis ikke 
som en særlig grunn. Hasvik kommune har i den senere tid sett en økende tendens til at 
bolighus kjøpes opp til bruk som fritidsboliger. 

Hasvik kommunestyre kan i medhold av Plan- og bygningsloven § 20-2 bokstav d, § 31-2 
fjerde avsnitt og § 31-6 samt Byggesaksforskrift § 2-1 bokstav a og b gi tillatelse til 
bruksendring. Hasvik kommunestyre har imidlertid på prinsippielt grunnlag vedtatt å ikke gi 
bruksendring fra bolig til fritidsbolig uten at det foreligger særlige grunner til dette.    

Dersom søknaden innvilges skal renovasjonsdunk med sorteringsbokser og sekker leveres inn 
ved første renovasjonstømming i henhold til tømmekalender.

Bakgrunn:
Elna Brox overtok eiendom 4/12 Storbakken 8 Breivikbotn 05.01.2007. E. Brox søker om 
bruksendring fra enebolig til hytte/fritidshus. I samme søknad ber Brox om at de kommunale 
avgiftene endres fra enebolig til fritidshus. 

Vurdering:
At boligen kun benyttes i kortere perioder gjennom året ansees etter fast praksis ikke som en 
særlig grunn. Da ingen andre særlige grunner foreligger innstilles det avslag på søknad om 
bruksendring. Teknisk etat innstiller avslag på søknaden om bruksendring med bakgrunn i 
Hasvik kommunestyrets vedtak av 15.12.2009 sak 54/09 at det ikke gis bruksendring fra 
enebolig til hytte/fritidshus.   
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Vedlegg:
Situasjonskart
Søknad

 



Sak  16/11

SØKNAD OM KJØP AV KAI I DØNNESFJORD OG CA. 1 MÅL TOMT

Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L83  
Arkivsaksnr.: 10/402
Saksnr.: Utvalg Møtedato
16/11 Formannskapet 04.02.2011

Innstilling:
1. Hasvik formannskap avslår søknad fra Jim-Ronny Hansen om kjøp av kai i Dønnesfjord. 
Dette bl.a. for å sikre allmenn bruk og tilgang til kaianlegget samt allmenn tilgang til 
strandsonen. 

2. Hasvik formannskap avslår søknad fra Jim-Ronny Hansen om kjøp av ca 1 mål tomt til 
bygging av naust. Dette pga. Hasvik kommune ikke selgertomter til bruk som fritidstomter.    

Saksutredning:
1. Jim-Ronny Hansen har søkt Hasvik kommune om kjøp av kommunens kaianlegg på Nord-
øya i Dønnesfjord. Hansen skriver i sitt brev at han skal bruke kaien i tilknytning til sin 
fritidsbolig på Nord-øya 

2. Jim-Ronny Hansen har søkt Hasvik kommune om kjøp av ca 1 mål tomt i tilknytning til 
kaianlegg jf pkt 1 for bygging av båtnaust. 

Bakgrunn:
1. Jim-Ronny Hansen har fritidsbolig på Gnr 12 Bnr 28 i Dønnesfjord. Hansen har søkt Hasvik 
kommune om kjøp av kommunens kai på Nord-øya for å bruke denne i tilknytning til sin 
fritidsbolig. Hansen skriver i sin søknad at kaianlegget ikke brukes av andre enn han selv noe 
som bestrides i brev fra andre eiere av fritidsbebyggelse i område. 
2. Jim-Ronny Hansen søker i samme brev Hasvik kommune om kjøp av ca 1 mål tomt i 
tilknytning til kaianlegget jf pkt 1. Hasvik kommune har som prinsipp at det ikke selges tomter 
til bruk som fritidseiendommer.  

Vurdering:
1. Hasvik kommunes administrasjon er av den oppfatning å selge en kommunal kai til en 
enkelt person anses som utenkelig pga dette vil kunne føre til begrensing for allmenn bruk av 
kaianlegget og allmennhetens tilgang til strandsonen. Et eventuelt salg av kaianlegget strider 
med Pbl om allmenn tilgang til strandsonen 

2. Etter fast praksis i Hasvik kommune selges ikke tomter til bruk som fritidseiendom, men 
kan leies ut på festekontrakt.   
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Vedlegg:
Søknad fra Jim-Ronny Hansen
Epost fra annen eier av fritidsbebyggelse i Dønnesfjord.

 



Sak  17/11

ADRESSERING AV HYTTER

Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 10/431
Saksnr.: Utvalg Møtedato
17/11 Formannskapet 04.02.2011

Innstilling:
Hasvik formannskap som navnekomite og adresseforvalter igangsetter adressering av bebygde 
så vel ubebygde fritidseiendommer i Hasvik kommune jf Matrikkelloven §§ 21, 25 og 
Matrikkelens føringsinstruks.

Saksutredning:
Hasvik kommune har på lik linje med mange kommuner ikke adressert 
fritidsbebyggelse/fritidseiendommer. Praksis i dag er at fritidseiendommer og 
fritidsbebyggelse kun omtales med Matrikkeladresse (gnr/bnr/fnr) og ikke konkret fysisk 
adresse. I henhold til Matrikkelloven §§ 21, 25 og Matrikkelens føringsinstruks skal også 
fritidsbebyggelse av offisiell adresse. Det anbefales å bruke vegadresse også i hyttefelt som 
ikke har veg, men her tildeles hytter adressekode med tilhørende navn. Fra Kartverkets side 
anbefales det å bruke allerede eksisterende navn som basis i adresseringen med tillegg av 
nummerering. En slik adressering vil kunne innbefatte f.eks Øver Eggevann + vanlig 
adressenummerering for hver hytte. Videre f.eks Øyfjorden + vanlig adressenummerering for 
hver hytte osv. 

Bakgrunn:
Samtlige eiendommer bebygde og ubebygde skal ha offisiell adresse og det er kommunen som 
er adressemyndighet. Praksis har vært at bebygde områder (boligfelt) har fått tildelt 
vegadresse, mens mens man hyttefelt kun har benyttet Matrikkeladresse. Bakgrunn for 
adresseringen også skal innbefatte hyttefelt er en klar fordel for nødetatene, spesielt med tanke 
på skade på person hvor helikopter vil bli brukt som transportmiddel av den syke/skadde. Ved 
å ha en offisiell adresse å vise til vil helikopter kunne legge inn adressen i sin GPS og på en 
rask og enkel måte finne fram til den konkrete hytten hvor pasienten befinner seg.   

Vurdering:
Arbeidet med adressering av samtlige bebygde fritidseiendommer vil kunne påbegynnes 
vinteren/våren 2011. 

Vedlegg: Ingen
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REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING
MAKEBYTTE

Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33  
Arkivsaksnr.: 10/439
Saksnr.: Utvalg Møtedato
18/11 Formannskapet 04.02.2011

Innstilling:
Hasvik formannskap imøtekommer søknad fra Handleriet Hasvik AS om makebytte jf søknad. 
Kostnadene i forbindelse med makebyttet fordeles likt mellom Handleriet Hasvik AS og 
Hasvik kommune. 

Saksutredning:
Handleriet Hasvik AS har søkt Hasvik kommune om makebytte av eiendom på Hasvik. Saken 
skriver seg tilbake til 1981 med datidens kafedrift på tomten og ønske om utvidelse av 
eksisterende tomt. Tomtens fysiske utstrekning har medført at dagens bygning til Handleriet 
står halvveis på egen tomt mens andre halvparten står på Hasvik kommunes eiendom 16/8. 
Saken har vært til behandling hos teknisk etat 8/9-1981 uten at saken er sluttbehandlet.   

Bakgrunn:
Eiendommen Gnr 16 Bnr 87 eies av Handleriet Hasvik AS og grenser bl.a. til Gnr 16 Bnr 8 
hvor Hasvik kommune er hjemmelshaver. Handleriet Hasvik AS v/Odd-Ivar Gladsø har søkt 
Hasvik kommune om makebytte av eiendom på ca 700 kvm. Eiendom 16/87 utgjør i dag -2- 
parseller hvor Handleriet Hasvik AS er lokalisert samt tomt mellom Bismohjørenet og den 
gamle kirkegården på Hasvik. Gladsø ønsker nå å få ervervet seg del av eiendom 16/8 som 
tillegg til egen eiendom 16/87 slik at hele bygget står på en eiendom (16/87) med Handleriet 
som hjemmelshaver. Handleriet ser seg ikke tjent med å besitte ein eiendom som grenser mot 
den gamle kirkegården på Hasvik og som Handleriet ikke ser noen nytte av. Gladsø ønsker 
derfor å foreta et makebytte med Hasvik kommune og hvor kostnadene vedrørende makebytte 
deles mellom Hasvik kommune og Handleriet Hasvik AS  

Vurdering:
Teknisk etat ser ingen vanskeligheter med omtalte makebytte da dette også vil være til hjelp 
for Hasvik kommune å få ryddet opp i eiendomskartet. 
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Vedlegg:
Søknad
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Situasjonsplan av 15.9.1981
Situasjonsplan av 18.11.2010
Naboliste. 
Matrikkelkart
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NAVNEENDRING SANDVEIEN

Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 11/21
Saksnr.: Utvalg Møtedato
19/11 Formannskapet 04.02.2011

Innstilling:
Hasvik formannskap som navnekomite og adresseforvalter fastsetter vegnavn i tilknytning til 
de nye kommunale boligene ved Sanden på stedet Hasvik. 
Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning:
I forbindelse med bygging av nye kommunale boliger ved Sanden på Hasvik må det tildeles 
offisiell vegadresse. Under reguleringsarbeidet er navnet Sanden blitt brukt pga områdets 
fysiske plassering og at vegen som går i området ble en forlengelse av eksisterende Sandveien. 
Til orientering så kan ikke to fysiske adskilte veger i samme kommune ha samme navn. Vi må 
derfor gi nytt navn på vegen som går fra FV882 ved fergekaia og til x Finnrorveien ved 
Vefasbygget. 

Bakgrunn:
Under utbyggingen av Hasvik lufthavn måtte imidlertid Sandveien stenges ved flyplassen noe 
som har medført et fysisk brudd i vegen. Det har resultert i at på kartet opererer vi med en vei, 
men som fysisk utgjør to vegarealer. Dette er uheldig med tanke på at veien er fysisk brutt og 
er dermed ikke kjørbar mellom terminalbygget på flyplassen og langs flyplassgjerdet i retning 
sjøen og Vefasbygget. Selv om det mest riktige og riktige visuelt er å gi de nye kommunale 
boligene Sandveien som offisiell adresse medfører dette at de eksisterende boligene som er 
langs Sandveien fra FV 882 ved Hasvik skole og til flyplassen vil måtte få nye adresser med 
tanke på vegnavn. En slik omadressering er omfattende og tidkrevende, noe vi ikke har pga 
oppstart av byggingen av de nye kommunale boligene. Det må derfor lages nytt vegnavn på 
vegen som går fra FV882 ved fergekaia og til Vefasbygget i x Finnrorveien.   

Vurdering:
Navnet på veien må falle naturlig inn både med tanke på geografisk tilhørighet og skrivemåte. 
Dette i henhold til § 2 i Lov om Stadnavn samt kapittel 5 i Matrikkel Føringsinstruks. Det må 
etableres et vegnavn som ikke allerede er i bruk i dag i Hasvik kommune. For å hindre 
forveksling av stedsangivelse bør vi unngå vegnavn som likner hverandre. F.eks Havnegata, da 
vi allerede har Havnevegen osv.  

Forslag på navn: Havnepromenaden, Sjøgata, Stadionvegen, Glimtvegen.

Vedlegg:
Ingen
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VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 
2011

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 014  
Arkivsaksnr.: 11/39
Saksnr.: Utvalg Møtedato
20/11 Formannskapet 04.02.2011
/ Kommunestyret

Innstilling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Som valgstyre til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 velges formannskapet.
Ordfører er leder for valgstyret og varaordfører er nestleder.
Kommunestyret delegerer oppnevning av stemmestyrer på Hasvik, Breivikbotn og Sørvær til 
valgstyret.

Saksutredning:
Jfr. LOV 2002-06-28 nr. 57: Lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer 
(valgloven) skal kommunestyret i hver kommune velge et valgstyre (§ 4-1 Valgstyret).
Dersom stemmegivning foregår på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 
medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere 
oppnevning av stemmestyrer til valgstyret (§ 4-2 Stemmestyrer).

Hasvik kommune har tradisjon med at Formannskapet er Valgstyre.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - FASTSETTING AV 
VALGDAG

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 014  
Arkivsaksnr.: 11/40
Saksnr.: Utvalg Møtedato
21/11 Formannskapet 04.02.2011
/ Kommunestyret

Innstilling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar at Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 holdes over en dag i 
Hasvik kommune, på den ordinære valgdagen, som er fastsatt til mandag 12. september 2011.

Saksutredning:
Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 er mandag 12. september 2011. 
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg 
også på søndag 11. september.

§ 9-2. Fastsetting av valgdag

(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.

(2) Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på 
ett eller flere steder i kommunen skal avholdes valg også søndagen før den offisielle 
valgdagen.Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal 
holdes.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK

Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 056  
Arkivsaksnr.: 08/8
Saksnr.: Utvalg Møtedato
22/11 Formannskapet 04.02.2011

Innstilling:

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om samarbeide med øvrige kommuner i 
Vest-Finnmark knyttet til innkjøp innenfor IKT-området.

2. Hasvik kommune deltar i prosjektet ”Digitalt førstevalg i Finnmark”. Prosjektets mål 
er å utrede ulike samarbeidsformer for kommunene i Vest-Finnmark innenfor IKT-
området. Prosjektets varighet er fra 01.01.2011 til 31.12.2011.

3. Hasvik kommunes egenandel i prosjektet er inntil kroner 85.000. Beløpet dekkes 
innenfor budsjettrammen for 2011.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Vest-Finnmark regionråd igangsatte høsten 2009 er arbeid med å se på muligheten for 
samarbeide mellom medlemskommunene innenfor IKT-området. Det ble nedsatt en 
prosjektgruppe som har arbeidet kontinuerlig med prosjektet.

Hovedmålsetningen for et samarbeid er å gjøre kommunene i stand til i fremtiden å kunne 
levere gode og effektive tjenester til innbyggerne og næringsliv. Det har særlig vært fokusert 
på samarbeid innenfor:

• Teknisk infrastruktur og drift
• Teknisk brukerstøtte og basisopplæring
• Fag- og systemløsninger, applikasjonsdrift
• Innkjøp
• Kompetanseoppbygging
• Faglig- og administrativ utvikling
• Digitale tjenester

Prosjektet har vært drøftet flere ganger i regionrådet og innad i rådmannskollegiet. Parallelt 
med utredningsarbeidet har det i regi av KS vært gjennomført kursing av rådmenn og ordførere 
innenfor temaet IKT.

Regionrådets rådmenn ble i møte den 01.12.2010 enige om at det er behov for en større og mer 
helhetlig utredning av saken før den enkelte kommune kan vurdere om en ønsker å delta i et 
mer omfattende formalisert samarbeide. Det legges opp til etablering av prosjektet ”Digitalt 
førstevalg i Finnmark”. Prosjektets samlede kostnader er foreløpig estimert til kroner 
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2.100.000. Den enkelte kommunes egenandel er satt til kroner 85.000.Varigheten for 
utredningsprosjektet er ut 2011. 

Vurdering:

Både Hammerfest og Alta kommune skal etablere nye innkjøpsavtaler på IKT-området i løpet 
av første halvår 2011. De andre kommunene i regionen er invitert til å delta om et samarbeide i 
den forbindelse. Rådmannen mener kommunen kan oppnå gunstigere innkjøp på IKT-siden 
ved å delta i et slikt samarbeide, og ber om fullmakt til å inngå avtale om dette dersom de 
nærmere vilkår fremstår som fordelaktige for kommunen.

Videre mener rådmannen det ligger interessante muligheter i et større samarbeide på de øvrige 
områdene som er nevnt ovenfor. Det tilrås derfor at Hasvik kommune slutter seg til 
utredningsprosjektet ”Digitalt førstevalg i Finnmark” med tilhørende bevilgning av 
kommunens egenandel på kroner 85.000,-.
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