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29/11
SØKNAD OM EGENKAPITALSTØTTE TIL KJØP AV KVOTE
Faglig tilråding
”Nilssen Jr sus” innvilges et tilskudd på kroner 200.000 til kjøp av torskekvote med en total
kostnadsramme på 4,3 millioner kr under forutsetning av fullfinansiering av kjøpet.
Tilskuddet utbetales etter skriftlig anmodning 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. 1.1400.4705.325.
Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven § 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage
sendes til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN.
Behandling:
Ordfører Eva D. Husby og Gunnar Mauseth ble erklært inhabil på bakgrunn av at de er medlem
og varamedlem i Sørvær Kystfiskeinvest AS.
Siv O. Gamst overtok som møteleder.
Møteleder Siv O. Gamst fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
”Nilssen Jr sus” innvilges et tilskudd på kroner 200.000 til kjøp av torskekvote med en total
kostnadsramme på 4,3 millioner kr under forutsetning av fullfinansiering av kjøpet.
Tilskuddet utbetales etter skriftlig anmodning 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. 1.1400.4705.325.
Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven § 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage
sendes til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN.
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30/11
SØKNAD OM LÅN OG STØTTE TIL EGENKAPITAL FOR FINANSIERING AV
FISKEBÅT
Faglig tilråding
Aleksander Lind innvilges tilskudd på kr. 100.000,- og lån på kr. 100.000,- til kjøp av
fiskefartøy med kvoterettigrettigheter under forutsetning av fullfinansiering av kjøpet.
Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de
tildelte midlene. Lånet utbetales mot underskriving av gjeldsbrev, og tilbakebetales i samsvar
med Hasvik kommunes standard vilkår.
Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten
forutgående varsel.
Beløpet belastes kto: 1.1440.4705.325.
Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven § 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage
sendes til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN.
Behandling:
Ordfører Eva D. Husby og Gunnar Mauseth tiltrådte møtet igjen.
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Aleksander Lind innvilges tilskudd på kr. 100.000,- og lån på kr. 100.000,- til kjøp av
fiskefartøy med kvoterettigrettigheter under forutsetning av fullfinansiering av kjøpet.
Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de
tildelte midlene. Lånet utbetales mot underskriving av gjeldsbrev, og tilbakebetales i samsvar
med Hasvik kommunes standard vilkår.
Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten
forutgående varsel.
Beløpet belastes kto: 1.1440.4705.325.
Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven § 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage
sendes til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN.
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31/11
PENGER TIL INNKJØP AV VARMEPUMPE TIL SANITETEN/ KVITBUA
Faglig tilråding
Hasvik formannskap innvilger Sanitetskvinnene, Breivikbotn et tilskudd på kr. 10.000,- til kjøp
og montering av Varmepumpe på Kvitbua i Breivikbotn
Beløpet belastes Formannskapets reserve.
Behandling:
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hasvik formannskap innvilger Sanitetskvinnene, Breivikbotn et tilskudd på kr. 10.000,- til kjøp
og montering av Varmepumpe på Kvitbua i Breivikbotn
Beløpet belastes Formannskapets reserve.

32/11
KLAGE PÅ AVSLAG TILSKUDD TIL NYBYGGING
Faglig tilråding
Søknad fra Daniel Andersen og Kari Kvil avslås da søknaden ikke kommer inn under ordningen
med tilskudd til oppføring av ny enebolig. Det vises særlig til at byggeprosjektet etter
kommunens oppfatning ikke omfatter oppføring av ny enebolig, og til at nybygget uansett ikke
er ment til eget bruk for søkerne/utbyggerne.
Behandling:
Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.
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33/11
KLAGE PÅ AVSLAG STARTLÅN

34/11
STRATEGISK PLATTFORM 2011
Faglig tilråding
1. Hasvik formannskap innvilger inntil kroner 120.000 til gjennomføring av Strategisk
plattform 2011 – Vest-Finnmark regionråd. Beløpet belastes kto. 1.1400.4705.325.
2. Tilsagnet er betinget av at alle medlemskommunene i Vest-Finnmark regionråd bevilger
midler i henhold til planens pkt 6.
3. Eventuell ekstern finansiering som regionrådet mottar til finansiering av tiltakene
kommer til forholdsmessig reduksjon i kommunens tilsagn.
Behandling:
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hasvik formannskap innvilger inntil kroner 120.000 til gjennomføring av Strategisk
plattform 2011 – Vest-Finnmark regionråd. Beløpet belastes kto. 1.1400.4705.325.
2. Tilsagnet er betinget av at alle medlemskommunene i Vest-Finnmark regionråd bevilger
midler i henhold til planens pkt 6.
3. Eventuell ekstern finansiering som regionrådet mottar til finansiering av tiltakene
kommer til forholdsmessig reduksjon i kommunens tilsagn.

35/11
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:
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Mellomtrinnet ved Breivikbotn skole tildeles kr 5000,- i støtte for å reise på klassetur våren
2011. Beløpet tas fra formannskapets reserve.
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36/11
HØRING - REGULERING AV SMÅVILTJAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN
Forslag til uttalelse fra arbeidsgruppa:
Hasvik kommunestyre er bekymret for konsekvensene ved et fortsatt stort jakttrykk på
rypebestandene i våre jaktfelt.
Kommunestyret vil i tillegg fremsette dette i forhold til FEFO`s forslag til nye reguleringer av
forvaltning av småviltjakta i Finnmark:
1. Det må tas utgangspunkt i en bestandsvurdering før det åpnes for jakt i jaktfelt i
Finnmark.
Ved bestander som ikke er bærekraftige, må jaktfelt stenges for jakt for en periode,
frem til det er fastslått bærekraftig nivå.
2. Ved reguleringer skal fylkets egne innbyggere være den siste gruppen som holdes ute av
jaktfelt. I områder med produksjon i nedre grense, i forhold til bærekraftig nivå,
iverksettes innskrenkning på jakt, slik: Felles jaktstart, 10. september. Avslutning på
jakt på rype settes til 22. desember. Snarefangst tillates ikke i feltene HAS 1, 2 og 3.
3. Jakttrykk i jaktfeltene forvaltes slik:
1. Samlet jakttrykk over en terskel på 1,8 jaktdager per km² forbeholdes fylkets
innbyggere.
2. Inntil dette jakttrykket er oppnådd, er alle jaktfelt åpne for alle.
3. Terskelverdien for tillatt jakttrykk, skal tas utgangspunkt i årets takseringsresultat
og bærekraftig nivå.
4. Ved jakt i nærliggende jaktfelt, tillates det kun forfølging av skadet vilt inn i
nabojaktfelt, for å sikre human jakt.
4. Enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov. Fredning skal
gjelde likt for alle brukergrupper. Bruk av mindre fredningsområder (refugier) skal
benyttes etter dialog med aktuell kommune og FEFO, med utgangspunkt i
takseringsresultat og bærekraftig nivå.
5. Fefo viderefører pliktig fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen.
6. Dagskvoten reduseres til 2 ryper ,samlet (lirype og fjellrype)pr jeger pr jaktdag.
Det forutsettes at FEFO iverksetter en grundig oppfølging/kontroll i jaktperioden.
Behandling:
Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak:
Hasvik kommunestyre ga i sak 7/11 formannskapet fullmakt til å uttale seg på vegne av Hasvik
kommunestyre til høring ”Regulering av småviltjakt”.
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Hasvik formannskap er bekymret for konsekvensene ved et fortsatt stort jakttrykk på
rypebestandene i Hasvik kommune.
Hasvik formannskap vil i tillegg gi følgende innspill til FEFO`s forslag til nye reguleringer av
forvaltning av småviltjakta i Finnmark:
1. Det må tas utgangspunkt i en bestandsvurdering før det åpnes for jakt i jaktfelt i
Finnmark.
Ved bestander som ikke er bærekraftige, må jaktfelt stenges for jakt for en periode,
frem til det er fastslått bærekraftig nivå.
2. Ved reguleringer skal fylkets egne innbyggere være den siste gruppen som holdes ute av
jaktfelt. I områder med produksjon i nedre grense, i forhold til bærekraftig nivå,
iverksettes innskrenkning på jakt, slik: Felles jaktstart, 10. september. Avslutning på
jakt på rype settes til 22. desember. Snarefangst tillates ikke i feltene HAS 1, 2 og 3.
3. Jakttrykk i jaktfeltene forvaltes slik:
a) Samlet jakttrykk over en terskel på 1,8 jaktdager per km² forbeholdes fylkets
innbyggere.
b) Inntil dette jakttrykket er oppnådd, er alle jaktfelt åpne for alle.
c) Terskelverdien for tillatt jakttrykk, skal tas utgangspunkt i årets
takseringsresultat og bærekraftig nivå.
d) Ved jakt i nærliggende jaktfelt, tillates det kun forfølging av skadet vilt inn i
nabojaktfelt, for å sikre human jakt.
4. Enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov. Fredning skal
gjelde likt for alle brukergrupper. Bruk av mindre fredningsområder (refugier) skal
benyttes etter dialog med aktuell kommune og FEFO, med utgangspunkt i
takseringsresultat og bærekraftig nivå.
5. FEFO viderefører pliktig fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen.
6. Dagskvoten reduseres til 2 ryper, samlet (lirype og fjellrype) pr jeger pr jaktdag.
Det forutsettes at FEFO iverksetter en grundig oppfølging/kontroll i jaktperioden.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hasvik kommunestyre ga i sak 7/11 formannskapet fullmakt til å uttale seg på vegne av Hasvik
kommunestyre til høring ”Regulering av småviltjakt”.
Hasvik formannskap er bekymret for konsekvensene ved et fortsatt stort jakttrykk på
rypebestandene i Hasvik kommune.
Hasvik formannskap vil i tillegg gi følgende innspill til FEFO`s forslag til nye reguleringer av
forvaltning av småviltjakta i Finnmark:
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1. Det må tas utgangspunkt i en bestandsvurdering før det åpnes for jakt i jaktfelt i
Finnmark.
Ved bestander som ikke er bærekraftige, må jaktfelt stenges for jakt for en periode,
frem til det er fastslått bærekraftig nivå.
2. Ved reguleringer skal fylkets egne innbyggere være den siste gruppen som holdes ute av
jaktfelt. I områder med produksjon i nedre grense, i forhold til bærekraftig nivå,
iverksettes innskrenkning på jakt, slik: Felles jaktstart, 10. september. Avslutning på
jakt på rype settes til 22. desember. Snarefangst tillates ikke i feltene HAS 1, 2 og 3.
3. Jakttrykk i jaktfeltene forvaltes slik:
a. Samlet jakttrykk over en terskel på 1,8 jaktdager per km² forbeholdes fylkets
innbyggere.
b. Inntil dette jakttrykket er oppnådd, er alle jaktfelt åpne for alle.
c. Terskelverdien for tillatt jakttrykk, skal tas utgangspunkt i årets
takseringsresultat og bærekraftig nivå.
d. Ved jakt i nærliggende jaktfelt, tillates det kun forfølging av skadet vilt inn i
nabojaktfelt, for å sikre human jakt.
4. Enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov. Fredning skal
gjelde likt for alle brukergrupper. Bruk av mindre fredningsområder (refugier) skal
benyttes etter dialog med aktuell kommune og FEFO, med utgangspunkt i
takseringsresultat og bærekraftig nivå.
5. FEFO viderefører pliktig fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen.
6. Dagskvoten reduseres til 2 ryper, samlet (lirype og fjellrype) pr jeger pr jaktdag.
Det forutsettes at FEFO iverksetter en grundig oppfølging/kontroll i jaktperioden.

37/11
ORIENTERINGSSAKER
Faglig tilråding
Saken legges frem uten innstilling.
Behandling:
Følgende saker ble det orientert om:
•

Settefiskanlegget på Hasvik
Prosjektleder Nord Norsk Smolt as, Stein Hansen orienterte pr. tlf

•

Dønnesfjord vindkraft
Ordfører orienterte
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•

Utslipp i Hasvik havn
Formannskapet ber administrasjonen om en statusoppdatering vedr utslipp av
lever i Indre Havn Hasvik, og hvilke tiltak som er/planlegges igangsatt for å bedre
situasjonen.

•

Hasvik kommunes honnørreglement
Tas opp til gjennomgang/evaluering i Administrasjonsutvalget.

•

Stengte veier
Hasvik formannskap gir følgende uttalelser vedr stengte veier:
Hasviksamfunnet har vinteren 2011 ved flere anledninger vært lammet pga.
rasstengte veier. Dette gjelder både fylkesveien mellom Hasvik og Sørvær,
Fylkesveien Øksfjord-Langfjord og E6 til Alta.
Hasvik kommune er et øysamfunn uten fastlandsforbindelse og alternative
ferdselsmuligheter ved stengte veier, noe som gjør oss spesielt sårbar og utsatt ved
stenging av veiene. Resultatet er at det lokale næringslivet har vært hardt rammet
så langt i år, og da spesielt ved frakt av varer til/fra øya.
Hasvik formannskap anmoder på det sterkeste at arbeidet med rassikring av de
utsatte veiområdene på Sørøya gjennomføres inneværende år. Formannskapet ber
også de ansvarlige myndigheter om å bidra til alternative løsninger for ferdsel når
de nevnte vegstrekningene er stengt pga ras.
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Protokoll fra møte i Hasvik formannskap den 11. mars 2011

MØTET HEVET KL. 11.15

Eva D. Husby

Gunnar Mauseth

Geir A. Iversen

Siv O. Gamst

Elisabeth S. Mikalsen
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