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REFERATER 
 
 

Faglig tilråding 
Saken legges frem uten innstilling. 
 

Behandling: 
Referatene tas til orientering. Enstemmig. 
 

Vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
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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 
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VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN 
 
 
 
 
 
  



9/11 

BETALING FOR VARER OG TJENESTER I PLEIE OG OMSORG 2011 
 
 

Faglig tilråding 
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 sosiale utgifter + 10 % administrasjonstid: 1820 timer). 
 

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. 
 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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 sosiale utgifter + 10 % administrasjonstid: 1820 timer). 
 

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. 
 
 
  
10/11 

BETALINGSSATSER BARNEHAGE OG SFO 2011 
 
 

Faglig tilråding 
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. 
 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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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SØKNAD OM PENGESTØTTE TIL KLASSETUR 
 
 

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

 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Hasvik formannskap innvilger kr. 1.000,- pr. elev, til sammen kr. 8.000,- til 9. klasse 
ved Hasvik skole til klassetur høsten 2011. 
Beløpet tas av formannskapets reserve. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Hasvik formannskap innvilger kr. 1.000,- pr. elev, til sammen kr. 8.000,- til 9. klasse ved 
Hasvik skole til klassetur høsten 2011. 
Beløpet tas av formannskapets reserve. 
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KOMMUNALE NÆRINGSSTRATEGIER 
 
 

Faglig tilråding 
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. 
 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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 
 
 

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

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller for kommunestyret: 
Hasvik kommunestyre godkjenner ”Retningslinjer for tildelinger fra Hasvik kommunes 
næringsfond”. 
 
 
  
14/11 

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL NYBYGG 
 
 

Faglig tilråding 
Hasvik formannskap vedtar Retningslinjer for tilskudd til nybygg i Hasvik kommune. 
 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Hasvik formannskap vedtar Retningslinjer for tilskudd til nybygg i Hasvik kommune.  
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SØKNAD OM BRUKSENDRING 
STORBAKKEN 8 
 

Faglig tilråding 
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 kan påklages til Hasvik kommunestyre. 

Behandling: 



Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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 kan påklages til Hasvik kommunestyre. 
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SØKNAD OM KJØP AV KAI I DØNNESFJORD OG CA. 1 MÅL TOMT 
 
 

Faglig tilråding 
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.     
 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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.     
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ADRESSERING AV HYTTER 
 
 

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

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 
Enstemmig vedtatt. 
 

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

Faglig tilråding 
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.  
 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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.  
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NAVNEENDRING SANDVEIEN 
 
 

Faglig tilråding 
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. 
 

Behandling: 



Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 
Hasvik formannskap som navnekomite og adresseforvalter vedtar at vegen mellom  
FV 882 ved Hasvik gamle kirkegård og Finnrorveien skal hete Sjøgata. 

 

Vedtak: 
Hasvik formannskap som navnekomite og adresseforvalter vedtar at vegen mellom FV 882 ved 
Hasvik gamle kirkegård og Finnrorveien skal hete Sjøgata. 
 
 
  
20/11 

VALG AV VALGSTYRE TIL KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 
2011 
 
 

Faglig tilråding 
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. 
 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 
  
21/11 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - FASTSETTING AV 
VALGDAG 
 
 

Faglig tilråding 
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. 
 

Behandling: 



Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 
  
22/11 

IKT SAMARBEID I VEST-FINNMARK 
 
 

Faglig tilråding 
Hasvik formannskap vedtar: 

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. 

 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Hasvik formannskap vedtar: 

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. 
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SØKNAD OM NÆRINGSMIDLER 
 
 

Faglig tilråding 
Saken legges frem uten innstilling. 
 

Behandling: 



Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 
Steinar Christensen innvilges et tilskudd på inntil kr. 75.000,- (50 % av de totale 
kostnader) til renovering av verkstedbygg. 
Søknad om tilskudd og lån til overtakelse av bygg, gjeld mv. avslås da dette faller 
utenom retningslinjer for tildelinger fra Hasvik kommune. 
Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken 
av de tildelte midlene. 
Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket 
uten forutgående varsel. 
Beløpet belastes kto: 1.1440.4705.325 – Næringsfond. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Steinar Christensen innvilges et tilskudd på inntil kr. 75.000,- (50 % av de totale kostnader) til 
renovering av verkstedbygg. 
Søknad om tilskudd og lån til overtakelse av bygg, gjeld mv. avslås da dette faller utenom 
retningslinjer for tildelinger fra Hasvik kommune. 
Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de 
tildelte midlene. 
Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten 
forutgående varsel. 
Beløpet belastes kto: 1.1440.4705.325 – Næringsfond. 
 
 
  
24/11 

SPONSING  
HASVIK TURN V/KONKURRANSETROPPENE 
 

Faglig tilråding 
Hasvik IL ved turngruppa tildeles kr 5000,- i økonomisk støtte til konkurransevirksomhet. 
Beløpet tas fra formannskapets reserve.  
 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Hasvik IL ved turngruppa tildeles kr 5000,- i økonomisk støtte til konkurransevirksomhet. 
Beløpet tas fra formannskapets reserve.  
 
 
 
 
 
 
 
25/11 



SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KLASSETUR 
MELLOMTRINNET BREIVIKBOTN SKOLE 
 

Faglig tilråding 
Mellomtrinnet ved Breivikbotn skole tildeles kr 5000,- i støtte for å reise på klassetur våren 
2011. Beløpet tas fra formannskapets reserve. 
 

Behandling: 
Forslag fra Gunnar Mauseth: 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
  
26/11 

ÅRETS BEDRIFT 
 
 
 
27/11 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYBYGGING 
 
 

Faglig tilråding 
Saken legges frem uten innstilling. 
 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Søknad fra Daniel Andersen og Kari Kvil avslås da søknaden ikke kommer inn under 
ordningen med tilskudd til oppføring av ny enebolig. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Søknad fra Daniel Andersen og Kari Kvil avslås da søknaden ikke kommer inn under ordningen 
med tilskudd til oppføring av ny enebolig. 
 
  
 
 
 
 
 
 
28/11 



SØKNAD OM GRATIS TOMT, TILSKUDD PÅ 100.000.-  MV. I FORBINDELSE 
MED NYBYGG PÅ HASVIK 
 

Faglig tilråding 
Saken legges frem uten innstilling. 
 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby ble erklært inhabil. 
 
Gunnar Mauseth overtok som møteleder. 

 
Møteleder Gunnar Mauseth fremmet følgende forslag til vedtak: 

- Bente og Marius Husby innvilges tilskudd til bygging av ny enebolig med kr. 100.000,- 
 
- Bente og Marius Husby tildeles kostnadsfri og ferdig tinglyst tomt på ca. 1200m² 

beliggende på eiendommen 16 – 337/385. Søkerne må selv stå for fremføring og 
tilknytning på vann og avløp til boligen. 

 
- I forbindelse med byggeprosessen gis fritak for byggesaksgebyr, tilknytningsavgifter for 

vann og avløp samt oppmålingsgebyr for plassering av bygninger på tomten. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

- Bente og Marius Husby innvilges tilskudd til bygging av ny enebolig med kr. 100.000,- 
 
- Bente og Marius Husby tildeles kostnadsfri og ferdig tinglyst tomt på ca. 1200m² 

beliggende på eiendommen 16 – 337/385. Søkerne må selv stå for fremføring og 
tilknytning på vann og avløp til boligen. 

 
- I forbindelse med byggeprosessen gis fritak for byggesaksgebyr, tilknytningsavgifter for 

vann og avløp samt oppmålingsgebyr for plassering av bygninger på tomten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll fra møte i Hasvik formannskap den 4. februar 2011 

 
 

MØTET HEVET KL. 13.15 
 
 
 
 

Eva D. Husby    Gunnar Mauseth   Siv O. Gamst 
 
 
 
 
  Geir A. Iversen    Elisabeth S. Mikalsen 
  


