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 Fjellvn. 6 
 9593  Breivikbotn 

 

 

  

PROTOKOLL 
FRA EKSTRAORDINÆRT 

Formannskapsmøte 
 

Møtested: Rådhuset   
Møtedato: 09.06.2011 Tid: Kl. 12.00 

 

Innkalte: 
Funksjon 
Leder  
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Vara 

Navn 
Eva D. Husby 
Gunnar Mauseth 
Siv O. Gamst 
Geir A. Iversen 
Harald Isaksen 

Møtt for 
 
 
 
 
Elisabeth S. Mikalsen 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Erik Arnesen 
Odd Michelsen – som sekretær 
 
Møteleder: 
Ordfører Eva D. Husby  
 

 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
67/11 11/77   
 GODKJENNELSE AV SKISSEPROSJEKT FOR 

OMSORGSBOLIGER I HASVIK  
 

 
68/11 08/167   
 SØRVÆR VANNVERK   
 
69/11 11/239   
 TREMANNSBOLIG HASVIK   
 
 
Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.



 
67/11 

GODKJENNELSE AV SKISSEPROSJEKT FOR OMSORGSBOLIGER I HASVIK 
 
 

Faglig tilråding 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Hasvik kommune v/ kommunestyret godkjenner det fremlagte skisseprosjektet for 
omsorgsbolig med 5 samlokaliserte boenheter på stedet Hasvik. Boligen er prosjektert 
for brukere med sammensatte funksjonsnedsettelser, og kan benyttes både som ordinært 
bosted og til avlastning/ botrening. 

 
Hasvik kommune v/ kommunestyret gir formannskapet som byggekomitè fullmakt til å 
godkjenne de nødvendige anbudsdokumenter, iverksette og gjennomføre 
anbudsprosessen, samt kontrahere det valgte tilbudet for omsorgsboligen. Dette for å 
unngå forsinkelser i byggeprosessen.   

 

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

Vedtak: 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Hasvik kommune v/ kommunestyret godkjenner det fremlagte skisseprosjektet for 
omsorgsbolig med 5 samlokaliserte boenheter på stedet Hasvik. Boligen er prosjektert 
for brukere med sammensatte funksjonsnedsettelser, og kan benyttes både som ordinært 
bosted og til avlastning/ botrening. 

 
Hasvik kommune v/ kommunestyret gir formannskapet som byggekomitè fullmakt til å 
godkjenne de nødvendige anbudsdokumenter, iverksette og gjennomføre 
anbudsprosessen, samt kontrahere det valgte tilbudet for omsorgsboligen. Dette for å 
unngå forsinkelser i byggeprosessen.   

 
 
  
68/11 

SØRVÆR VANNVERK 
 
 

Faglig tilråding 
Hasvik formannskaps innstilling til kommunestyret: 

 
1. Hasvik kommune vedtar å innhente tilbud på nytt renseanlegg ved Sørvær vannverk i 

samsvar med notat datert 30.05.2011 og utkast til tilbudsdokument datert 27.05.2011 
utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll.  



2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å endelig godkjenne de nødvendige 
anbudsdokumenter, iverksette og gjennomføre anbudsprosessen, samt til å kontrahere 
valgt tilbud. 

 

Behandling: 
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. 
Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
 

Vedtak: 
Hasvik formannskaps innstilling til kommunestyret: 
 

1. Hasvik kommune vedtar å innhente tilbud på nytt renseanlegg ved Sørvær vannverk i 
samsvar med notat datert 30.05.2011 og utkast til tilbudsdokument datert 27.05.2011 
utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll.  

2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å endelig godkjenne de nødvendige 
anbudsdokumenter, iverksette og gjennomføre anbudsprosessen, samt til å kontrahere 
valgt tilbud. 

 
 
  
69/11 

TREMANNSBOLIG HASVIK 
 
 

Faglig tilråding 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Investeringsbudsjettets konto for oppføring av ny tremannsbolig på Hasvik økes med 
kroner 2.690.000. Økningen finansieres i sin helhet ved låneopptak. 

2. Byggekomiteen gis fullmakt til å inngå alle kontrakter knyttet til prosjektet. 
 

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

Vedtak: 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Investeringsbudsjettets konto for oppføring av ny tremannsbolig på Hasvik økes med 
kroner 2.690.000. Økningen finansieres i sin helhet ved låneopptak. 

2. Byggekomiteen gis fullmakt til å inngå alle kontrakter knyttet til prosjektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll fra møte i Hasvik formannskap den 9. juni 2011 

 
 

MØTET HEVET KL. 13.45 
 
 
 
 

Eva D. Husby    Gunnar Mauseth   Siv O. Gamst 
 
 
 
 
  Geir A. Iversen    Harald Isaksen 
 
  


