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Sak 38/11
REFERATER
Saksbehandler: Odd Michelsen
Arkivsaksnr.:
11/46
Saksnr.: Utvalg
2/11
Formannskapet
38/11
Formannskapet

Arkiv: 074
Møtedato
04.02.2011
04.04.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning:
1)
24.02.2011
Landbruksforvaltningen for Kvalsund, Hammerfest, Hasvik og Måsøy
ÅRSMELDING 2010
2)
24.02.2011
Finnmark fylkeskommune
ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011
3)
10/191-7
1096/11

4)
10/441-7
1197/11

14.03.2011 RÅD//EA U00
Fylkesmannen i Finnmark
TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN - NORDNORSK
SMOLT AS - LOKALITET HASVIK
18.03.2011 RÅD//EA U40
Fylkesmannen i Finnmark
VURDERING AV KONSEKVENSER FOR NATUR, MILJØ OG
FRILUFTSLIV VED ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR
LAKS OG REGNBUEØRRET VED LOKALITETEN HASVIK

Bakgrunn:
Vurdering:
Vedlegg:
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Sak 39/11
FORENKLET SØKNAD OM MIDLER FRA HASVIK KOMMUNES NÆRINGSFOND
JOKER SØRVÆR
Saksbehandler: Eva Husby
Arkivsaksnr.:
11/123
Saksnr.: Utvalg
39/11
Formannskapet

Arkiv: 223
Møtedato
04.04.2011

Innstilling:
Joker Sørvær, As v/ Anna Matila og Laila Granholm innvilges et tilskudd til bedriftsutvikling
på inntil kr. 88.000,- (75 % av de totale kostnadene).
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.
Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond av
17.februar 2011.
Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven § 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage
sendes til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Joker Sørvær as eies av Anna Matila og Laila Granholm som overtok bedriften i 2010.
Butikken har i de siste ukene gjennomgått en ombygging og oppgradering for å tilpasse
butikken til dagens krav om vareplassering mv.
De totale kostnadene for denne ombyggingen er ca 350.000,- kroner. Dette er finansiert ved
låneopptak og egenkapital.
I tillegg ønsker Joker, Sørvær å sette et mer målrettet fokus på profilering og skilting i
butikken med en kostnadsramme på kr. 117.500,-. Det søkes om tilskudd fra Hasvik
kommunes næringsfond på kr. 100.000,- til dette arbeidet.
Vurdering:
Joker Sørvær er viktig for Sørværsamfunnet – både som nærbutikk og kvinnearbeidsplass.
Den planlagte profileringen og skiltingen vil bidra til at butikken fremstår som mer oversiktlig
og tilpasset dagens krav fra både kundene og Joker-kjeden.
Jfr. Retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond kan det gis tilskudd til
bedriftsutvikling som fører til lønnsomhetsforbedring eller utvikling. Det anses som rimelig å
forvente at de skisserte tiltakene vil gi et løft for bedriften.
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For prosjekter som styrker kvinners sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % i tilskudd.
Det anbetales derfor at Joker, Sørvær gis et tilskudd på inntil kr. 88.000,-, (75 % av de totale
kostnadene).
Vedlegg:
Forenklet søknad om midler fra Hasvik kommunes næringsfond fra Joker Sørvær datert
04.03.2011.

Sak 40/11
KJØP AV NÆRINGSBYGG - HASVIK
Saksbehandler: Erik Arnesen
Arkivsaksnr.:
11/147
Saksnr.: Utvalg
40/11
Formannskapet

Arkiv: U04
Møtedato
04.04.2011

Innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Veolia Transport Nord AS om kjøp av
”FFR-bygget”, Storgata 1c på Hasvik for inntil kroner 300.000,-.
2. Kjøpesummen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
Saksutredning:
Veolia Transport Nord AS har i e-post datert 22.03.2011 tilbudt Hasvik kommune kjøp av
”FFR-bygget”, Storgata 1c i Hasvik for kroner 300.000,-. Bygget er et kotorbygg i en etasje
med en grunnflate på ca. 130kvm. oppført i 1987. Tomten, gnr. 16, bnr. 240, eies av Fefo med
Hasvik kommune som fester.
Det ble gjennomført overfladisk befaring av bygget av fagmann den 25.03.2011. Befaringen
avdekket noe manglende vedlikehold så vel utvendig som innvendig. Tilstanden ansees likevel
som akseptabel hensyntatt prisnivået i tilbudet.
Bygget ligger plassert sentralt i Hasvik sentrum, og mulighetene for å få leid ut bygget ansees
som lovende. Rådmannen vurderer tilbudet som gunstig, og tilrår etter en samlet vurdering at
kommunen kjøper bygget til ovennevnte pris.
Rådmannen tilrår at kjøpesummen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
Vedlegg: Utskrift av e-post datert 22.03.2011.
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Sak 41/11
KLAGE PÅ AVSLAG TILSKUDD TIL NYBYGGING
Saksbehandler: Erik Arnesen
Arkivsaksnr.:
11/8
Saksnr.: Utvalg
27/11
Formannskapet
32/11
Formannskapet
41/11
Formannskapet

Arkiv: 243
Møtedato
04.02.2011
11.03.2011
04.04.2011

Søknad og vedtak:
Kari Kvil og Daniel Andersen søkte den 22.12.2010 om tilskudd til nybygg med kroner
100.000 til oppføring av nybygg, samt reduksjon av gebyrer rundt byggesaken.
Hasvik formannskap behandlet saken i møte den 04.02.2011 under sak 27/11. Følgende vedtak
ble fattet:
Søknad fra Daniel Andersen og Kari Kvil avslås da søknaden ikke kommer inn under
ordningen med tilskudd til oppføring av ny enebolig.
Klagen:
Kvil og Andersen har i brev datert 14.02.2011 påklaget vedtaket. Det er anført at
byggeprosjektet gjelder ny fullverdig bolig i rekke som er matrikkelført hos Statens kartverk
som enebolig. Søkerne mener at kommunen således ”får” en ny enebolig og at
eiendomsmassen øker som følge av deres nybygg. De mener deres byggeprosjekt faller inn
under byggeprosjekter som kan støttes etter kommunens nylig vedtatte retningslinjer for
tilskudd.
Byggeprosjektet:
Søkerne skal overta/har overtatt eksisterende bolig i Idrettsveien 19 i Breivikbotn fra Kvils
mor. Høsten 2010 igangsatte søkerne utbygging av boligen til generasjonsbolig med nytt
tilbygg inneholdende en egen boenhet. Det legges til grunn at søkerne selv skal bo i den
opprinnelige delen av huset, mens Kvils mor skal bo i den nyoppførte delen.
Vurdering:
Hasvik formannskap vedtok den 04.02.2011 ”retningslinjer for tilskudd til nybygg”. Etter
retningslinjene” kan” kommunen ”etter en konkret helhetsvurdering” blant annet gi ”tilskudd
på inntil kroner 100.000” og ”innvilge fritak for tilknytningsavgifter”. Retningslinjene stiller
visse krav til søker, boligen og søknaden.
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Det kreves for det første at søker skal være privatperson som for egen regning ønsker å
oppføre ny ”enebolig” til ”eget bruk”. Videre fastslås det i retningslinjene at ordningen ikke
omfatter ”påbygg, tilbygg eller renoveringer av eksisterende bolig”.
I dette tilfellet dreier det seg ikke om en ”ny enebolig” i retningslinjenes forstand, men
derimot om et tilbygg til eksisterende bolig med egen boenhet. Prosjektet faller derfor i
utgangspunktet utenfor ordningen. Hertil kommer det faktum at den nye boenheten et tiltenkt
som bolig for Kvils mor. Boenheten er således ikke er ment som ”helårsbolig til eget bruk”
for søkerne/utbyggerne slik retningslinjene krever. Endelig nevnes at arbeidene ble igangsatt
før ordningen var vedtatt i kommunen. Søknaden er derfor ikke innkommet i ”god til før
arbeidene ble igangsatt” slik retningslinjene krever.
Momentene som er gjennomgått ovenfor tilsier, både enkeltvis og samlet, at avslaget
opprettholdes.
Innstilling:
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.
Vedlegg:
-

Søknad datert 22.12.2010.
Klage datert 14.02.2011.
Retningslinjer for tilskudd til nybygg.

Sak 42/11
LÅNEOPPTAK TIL VIDERE UTLÅN 2011
Saksbehandler: Unni Henriksen
Arkivsaksnr.:
08/56
Saksnr.: Utvalg
50/08
Formannskapet
50/08
Kommunestyret
42/11
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: 251
Møtedato
29.05.2008
22.09.2008
04.04.2011

Innstilling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Hasvik kommune søker om startlån på kr. 1.000.000,- fra Husbanken.
Saksutredning:
Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på
boligmarkedet Startlån kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få
mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån
fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen,
barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger kan søke om startlån.
Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og i rimelig forhold til antall beboere og lokalt
prisnivå.
Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir.
Lånets størresle vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånesøker
må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdutgifter over tid. Det kan være en fordel
at søker har noe oppsparte midler.
Startlån kan gis til:
Kjøp av bolig: fortrinnsvis som toppfinansiering.
Utbedring
Refinansiering: av lån som er gitt i forbindelse med bolig
De kommer stadig henvendelser om startlån og Hasvik kommune bør derfor søke om mer
midler for utlån. Det anbefales derfor å søke om lån fra Husbanken på kr. 1.000.000,-.
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Sak 43/11
INNSPILL TIL REGIONAL PLANSTRATEGI - DE VIKTIGSTE UTFORDRINGENE
I FINNMARK 2012-2015
Saksbehandler: Bente Olsen Husby
Arkivsaksnr.:
11/137
Saksnr.: Utvalg
43/11
Formannskapet

Arkiv: 120
Møtedato
04.04.2011

Innstilling:
Med utgangspunkt i § 7-1 i Plan- og bygningsloven, har Hasvik kommune v/ formannskapet
følgende innspill til aktuelle utfordringer som Finnmark fylkeskommune bør belyse i sin
planstrategi 2012-2015;
1. Næringsutvikling
Fiskeri
Fiskeri har vært, og vil i uoverskuelig fremtid være, hovedpilaren i næringsgrunnlaget for
kystkommunene i Finnmark. Fisk er, i motsetning til olje og gass, en fornybar ressurs. Det må
derfor sikres et fortsatt sterkt fokus på hvordan vi kan nyttiggjøre oss fiskeressursene på
en best mulig måte. Stikkord for det som bør belyses kan være bærekraftig fangst, sikre lokalt
kvotegrunnlag, rekrutteringsvkvoter, kvalitet på råstoff, bearbeidingsgrad på land,
ferskfiskstrategi, logistikk mv.
På oppdrettssiden arbeider Hasvik kommune sammen med Nord-norsk smolt om etableringen
av et settefisk-anlegg med kapasitet på 12 millioner settefisk. Det er i utallige rapporter som er
utarbeidet i regi av Finnmark fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet m.fl. påpekt at det er en
underdekning av smolt lokalt i Finnmark. Det bør belyses hvordan man best kan sikre
tilgang på egenprodusert smolt (en fordel i forhold til transport av levendefisk,
smitteoverføring mellom regionene mv), da det pr i dag synes lite synliggjort hvilke politiske
føringer som bør ligge til grunn for saksbehandlingen i Innovasjon Norge m.fl. Trykket på
smoltsiden vil neppe bli mindre, da alle tegn tyder på at kapasitetsutvidelsen på oppdrettssiden
vil finne sted i de nordligste fylkene som følge av temperaturstigning i havet og
lokaliseringsmuligheter i forhold til ledige areal i sjøen.
Reiseliv
Innen reiseliv har Hasvik kommune opplevd en voldsom økning i antall gjestedøgn i etterkant
av vår satsing på ”Storfiskens rike”, fra ca 1500 gjestedøgn i 2001 til ca 25000 estimerte
gjestedøgn i 2011 (basert på konkrete bookinger). Vi er nå i en fase hvor hovedfokuset vil
være å kvalitetssikre de tilbudene bedriftene har, samt drøfte hvordan man kan strekke
skuldersesongene på havfiske. Et annet tema som drøftes i Hasvik Reiselivsforum er
muligheten for å satse på vinterturisme, mens et tredje tema er hvordan få til en best mulig
logistikk for sine gjester.
Reiselivsbedriftene i Hasvik kommune har i liten grad følt at de har hatt noen stor drahjelp av
Finnmark reiseliv i forhold til havfisketurisme. Etter etableringen av Nord-norsk reiseliv har
de følt at de har kommet ennå lengre unna de som skal forestå den generiske markedsføringen
som også bør omfatte havfisketurisme og kystkulturen i Finnmark. Hovedfokuset i den
generiske markedsføringen ligger i stor grad fortsatt på ”fyrtårn” som Nordkapp og Sapmi,
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som i all hovedsak oppfattes som ”Rica-destinasjoner”. De siste årene har man i tillegg satt et
økt fokus på nordlyset.
Den generiske markedsføringen som omfatter alle, består stort sett av utarbeidelse og
distribueringen av Finnmark Reiselivsguide. Her føler bedriftene at man som egen
havfiskedestinasjon ”drukner” i informasjonsflommen, og man har merket liten effekt av å
delta i dette tiltaket hos de lokale bedriftene. Det er ikke her man får solgt sine aktivitetsferier.
Hasvik kommune mener at det bør vurderes hvorvidt man også bør organisere satsingen i
Nord-norsk reiseliv som temasatsinger (a la nordlyset), og ikke bare med utgangspunkt i
de store destinasjonene. Et felles regionalt fremstøt for havfisketilbyderne på noen av de
største, internasjonale havfiskemessene kunne vært et interessant konsept å prøve ut i regi av
det regionale reiselivsselskapet.
Energi
Hasvik kommune arbeider i dag med å skape ringvirkninger innenfor to områder av
energifeltet, nemlig vindkraft og olje/gass.
Gjennom etablering av vindkraftanlegg i Dønnesfjord (Vindkraft Nord AS) vil man få tilgang
på miljøvennlig kraft. Hovedutfordringen her blir muligheten til å eksportere kraften, da
kapasiteten og stabiliteten i linjenettet er dårlig. Hasvik kommune er derfor av den formening
at man i den regionale planstrategien bør belyse hvordan man kan sikre den nødvendige
kapasiteten og stabiliteten som er nødvendig i linjenettet, slik at man skaper grunnlag
for eksportering av de ulike typene kraft som kan produseres i Finnmark i fremtiden.
I forbindelse med etableringen av Goliat-feltet på yttersiden av Sørøya, arbeider Hasvik
kommune med å skape størst mulig ringvirkninger lokalt i influenskommunene. Vi ser at dette
er et arbeid som har behov for en mest mulig tydelig forankring i regionale planverk og i
nasjonale føringer ved konsesjonstildelingene. Hasvik kommune ønsker at de regionale
planstrategiene skal sette fokus på hvilke utfordringer man møter i forhold til
mulighetene for å skape lokale ringvirkninger. Mye avhenger av hvordan operatørene
organiserer anbud, rekrutterer og kvalifiserer ansatte mv, samt hvilke krav
stortingspolitikerne stiller i sine konsesjonsutredninger og –tildelinger. Her må
Finnmark fylkeskommune være tydelig klar i sine ”bestillinger” til operatører og
politikerne på nasjonalt nivå.
2. Den sosiale utviklingen (for eksempel samarbeid om tjenesteproduksjon)
Hasvik kommune har i dag interkommunalt samarbeid i forhold til avfallshåndtering, feiing
mv. I tillegg har man et samarbeid i form av Vest-Finnmark regionråd (VFR), som har som
mål å bidra til å styrke den sosiale utviklingen og næringsutviklingen i vestfylket gjennom
tiltak som er forankret i en felles strategiplan, ”Vilje i vest”, som rulleres årlig.
Hasvik kommune er av den oppfatning at samspillet mellom Finnmark fylkeskommune og
Vest-Finnmark regionråd kunne fungert ennå bedre enn det som er tilfelle i dag. Vi ønsker
derfor at man belyser hvordan man kan formalisere samarbeidet mellom VFR og
fylkeskommunen (aktuelle løsninger kan for eksempel være etableringen av en
partnerskapsavtale, at representanter for de to regionrådene i fylket trekkes inn i RUPsamarbeidet eller lignende). Eksempler til etterfølgelse kan være samarbeidet mellom
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regionråd og fylkeskommunene i Nordland og trøndelagsfylkene, hvor regionrådene fungerer
som fylkeskommunens betrodde samarbeidspart og hvor de får tildelt midler til
gjennomføringer av tiltak som er forankret i egne strategiplaner og regionale planverk.
3.

Den kulturelle utviklingen (for eksempel samarbeid om kulturtiltak)

Hasvik kommune er av den generelle oppfatning at kulturarbeidet som finner sted i Finnmark i
all hovedsak er meget godt. Mye baserer seg imidlertid på dugnad, og vi bør bli ennå flinkere
til å sette pris på de ildsjelene som holder dette arbeidet i gang. Vi ønsker derfor at man
belyser utfordringen med hvordan man kan bidra til ytterligere kompetanseheving,
delfinansiering og anerkjennelse av det enorme frivillighetsarbeidet som finner sted på
kulturfronten i fylket vårt.
4.

Den fysiske utviklingen (f.eks samferdselsutbygging, lokalisering av utbygging til
boliger, næring, fritidsbebyggelse osv.)

Boligmangel
Hasvik kommune arbeider i dag målrettet med å øke antall arbeidsplasser i kommunen, samt å
øke den generelle tilflyttingen (noe som bl.a. skjer gjennom ”Bo hær”-prosjektet). Dette har
resultert i at vi opplever boligmangel som et stadig økende problem! Mange tror kanskje at vi
som en kommune med stor fraflytting de siste 25 år har nok med boliger, men dette viser seg
altså ikke å være tilfelle. Den samme problematikken er velkjent i flere av de andre mindre
kystkommunene i Finnmark og i resten av Nord-Norge.
Hasvik kommune ønsker derfor at man belyser problematikken omkring boligmangel i
distriktene, sett i lys av problematikken rundt pris på nybygg versus andrehåndsverdi av
boligene. Her ligger det en utfordring for både kommuner, Husbanken og privatbanker, samt
større næringsaktører som etablerer seg i ytterdistriktene. Men også fylkekommunen må bidra
med å finne gode løsninger på dette hittil uløste problemet, da dette er en forutsetning for å
kunne lykkes med en satsing på næringsutvikling i ytterdistriktene.
Offentlige kommunikasjoner
Hasvik kommune er som en øykommune avhengig av gode offentlige kommunikasjoner, og
en av de store utfordringene er at de ulike typene kommunikasjoner må bli sett i
sammenheng. Muligheten for å kunne dagpendle fra ytterdistriktene og til
regionsentrene, samt muligheten for skolelever til å kunne reise hjem i helgene, er ting
som man må forsøke å finne gode løsninger på. Vi har tidligere gitt innspill i en prosess
omkring etableringen av en regional samferdselsplan for Vest-Finnmark, som ennå ikke er
ferdigstillet i regi av Vest-Finnmark regionråd. Vi legger ved dette innspillet, og henviser til
det for ytterligere detaljer og informasjon omkring de utfordringer vi ser. Vi ønsker
imidlertid å fremheve følgende;
Ferge
Fergen Åfjord har i dag for lav kapasitet som følge av en voldsom vekst i biltrafikken, og
Hasvik kommune har derfor iverksatt en prosess hvor man ønsker å belyse mulighetene for å
enten bygge en større ferge eller å øke antall avganger på den eksisterende ferga. I tillegg
ønsker Hasvik kommune at samferdselsmyndighetene faktisk ser på ferga som det den er;
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nemlig en del av fylkesvegnettet. Vi ønsker derfor at Finnmark fylkeskommune bistår i vårt
forsøk på å få etablert et prøveprosjekt med gratis ferge mellom Øksfjord og Hasvik.
Hurtigbåt Alta-Hasvik-Hammerfest
Finnmark fylkeskommune har vedtatt at elever fra Hasvik skal sokne til den videregående
skolen i Alta. Man har imidlertid fjernet muligheten for at skoleelevene skal kunne reise hjem i
helgene, gjennom at man fjernet Snøhvit-ruten. Den ruten gikk fra Alta på fredag kveld, via
Hasvik og til Hammerfest. I dag må elevene skulke de siste timene for å reise hjem med buss
og ferge, noe som ikke kan forsvares verken skolefaglig eller moralsk. Dette bygger heller ikke
opp under det arbeidet man gjør i forbindelse med å redusere drop-out problematikken blant
borteboende elever! Mange er kun 15 år når de flytter hjemmefra, og det bør være en
forutsetning at de skal kunne reise hjem i helgene.
Hasvik kommune mener at man bør belyse muligheten for å etablere en hurtigbåtrute som
går fra Alta via Hasvik til Hammerfest fredag kveld, og med retur fra Hammerfest via
Hasvik til Alta på søndag kveld.
Av andre ting som bør belyses som særskilte utfordringer i Finnmark er problematikken
omkring veistandard og rassikring, kapasitet på linjenettet i forbindelse med produksjon
og eksport av vindkraft, mobildekning (på fjell og sjø i forhold til sikkerhetsaspektet),
mulighetene for etableringer av fiberkabler i ytterdistriktene, fysiske havneforhold
(dybde, strømforhold i forhold til dagens krav og størrelser på fartøy mv) og TV-dekning
i havnene i forhold til fremmedflåten.
5.

Befolkningens helse, trivsel og funksjonsnivå

Hasvik kommune ønsker å påpeke viktigheten av en fortsatt målrettet satsing på folkehelse,
og de utfordringer som Finnmark som fylke står ovenfor sammenliknet med andre deler
av landet. Denne tematikken bør belyses som en egen utfordring, og da spesielt med
utgangspunkt i Samhandlingsreformen og de konsekvenser denne kan få for små
kommuner. Her vil spesielt be om at man undersøker løsninger som kan kompensere for
lav bemanning av nøkkelpersonell og signalisert mangel på finansiering av
sykestueplasser, sett opp mot målet om forebyggende behandling og nærhet til hjemsted
under rehabilitering.
6. Viktige regionale natur- og friluftsområder, andre områder for rekreasjon
Sørøya er vill og vakker, og med god plass for de fleste innbyggernes behov for tilrettelegging
av rekreasjon og friluftsliv. Hasvik kommune har blant annet scooterløyper som er lagt i
samarbeid med berørte parter og nabokommunen Hammerfest. Vi skulle imidlertid ønske at
det var mulig for den enkelte kommune å i større grad selv kunne bestemme hva som ville
være en hensiktmessig regulering, og har med interesse fulgt Fauske i Nordland og sju andre
kommuner i landet som i snart ti år har hatt en prøveordning der staten har gitt dem rett til selv
å regulere snøscooterkjøring og annen motorferdsel i utmark.
I Fauske er man ikke tvil om fordelene ved kommunalt selvstyre. De er imidlertid lei av det de
mener er beslutningsvegring hos myndighetene. ”Vi er i det femte eller sjette året på
overtid. Vi må få en beslutning på hvordan vi skal håndtere dette. For oss handler det
om tilrettelegging og investeringer i kommunen, sier ordfører Odd Henriksen på
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Fauske”. Siden 2005 har Fauske og de andre prøvekommunene kun fått rett til å regulere
utmarkskjøring i ett år av gangen. ”Det gjør det umulig for oss som vil skape turisme og
viktige arbeidsplasser i utkant-Norge, mener Henriksen”.
Prøveordninga ble innført av Miljøverndepartementet i 2000, og ble i 2005 evaluert av Norsk
institutt for naturforskning. I rapporten heter det at alle seks delmål for bedre motorferdsel ble
helt eller delvis innfridd i de åtte forsøkskommunene. Befolkningen i kommuner uten
snøscooterløyper var faktisk mer plaget av støy enn innbyggere i kommuner som deltok i
prøveordningen.
Hasvik kommune ber om at Finnmark fylkeskommune drøfter muligheten for å søke
myndighetene om at Finnmark som fylke kan få være et prøvefylke over en 3-5 års
periode, med mål om at kommunene selv skal kunne regulere snøscooterkjøring og
annen motorferdsel i utmark.
7.

Den miljømessige utviklingen (for eksempel vern eller planmessig forvaltning i
bestemte områder, vassdrag mv)

Reindriftsnæringa har siden begynnelsen av 1900-tallet hatt sommerbeite på Sørøya. Vi ser
imidlertid at vi de siste tiårene har fått et økende trykk i forhold til antall driftsenheter og antall
rein. Kommunestyret i Hasvik kommune har derfor vedtatt at man ønsker at det foretas en
reintelling, som skal danne grunnlag for tiltak for å oppnå at antall rein skal være i tråd med
det fastsatte reintallet for reinbeitedistrikt 19.
Reindrifta oppgir selv at antall rein i distriktet nå ligger på ca 4400 dyr, mens det nåværende
godkjente reintallet er på 3000 dyr. Dette jfr. vedtak i Reindriftsstyret 30.01.02, som er det
siste reintallet som er godkjent av landbruks- og matderpartementet. Hasvik kommune finner
det merkelig at Reindriftsstyret i 2002 vurderte at det forsvarlige antall rein i distrikt 19 på
Sørøya skulle være 3000 stk, mens man i 2010 finner at det forsvarlige antall rein kan ligge på
4500 stk (dette ble da heller ikke godkjent av Landbruks- og matdepartementet). Det er
vanskelig fra et kommunalt ståsted å se hvilke endrede forutsetninger i beitegrunnlaget mv.
som har funnet sted, som kan forsvare en slik økning i reintallet.
Hasvik kommune ber derfor om at Finnmark fylkeskommune skal arbeide for at vi får en
reindriftsnæringen som er sunn, bærekraftig og bidrar til en økologisk balanse i
naturen, og at det fastsettes som et absolutt krav at reintallet ikke skal være høyere enn
de reintall som ble fastsatt og godkjent av Landbruks- og matdepartementet i år 2002.
Man har de senere år arbeidet med en egen ”Marin verneplan for Loppa og Hasvik kommune”.
Hasvik kommune ber om at Finnmark fylkeskommune bidrar til å sikre en fortsatt
fornuftig forvaltning av verneområder i Finnmark, som ikke legger hinder for fremtidig
næringsutvikling i de kommunene som er berørt. Dette under forutsetning av at
næringsinteressene ikke er til vesentlig hinder for måloppnåelse for vernet.
Hasvik kommune har i forbindelse med etableringen av aktivitet på Goliat-feltet utenfor
Sørøya, hatt et sterkt fokus på oljevernberedskap. I tillegg har vi flere eksempler (herunder
også ”Murmansk”) som synliggjør behovet for en god kriseberedskap i forbindelse med
risikofylt skipstrafikk på yttersiden av øya.
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Med de siste politiske signaler om at grensen for leteboring flyttes fra 50 km til 35 km utenfor
grunnlinjen, ser vi at behovet for en kortest mulig responstid blir ennå viktigere. Hasvik
kommune ber derfor om at Finnmark fylkeskommune setter fokus på behovet for å
etablere en god oljevernberedskap i de berørte influenskommunene, hvor både utstyr og
kompetanse må være lokalisert lokalt i kommunene.
8. Utdanning, forskning og utvikling av kompetanse
Hasvik kommune er en av kommunene som er tilknyttet LOSA innen videregående
opplæring. Hasvik kommune forventer at Finnmark fylkeskommune fortsetter med å se
viktigheten av at våre ungdommer skal kunne få tilbud om videregående opplæring på
eget hjemsted. Vi sitter med inntrykket av at det faglige innholdet ikke står tilbake i forhold til
andre opplæringstilbud, og at elevene trives med en kombinasjon skole og utplassering hos
næringslivet lokalt.
I tillegg til å være et tilbud for elever som ikke ønsker å flytte fra Sørøya i en alder av 15-16 år,
tror vi at LOSA også har bidratt til å dempe det totale frafallet i fylket. Dette skjer ved at
elever som flytter hjem etter å ha droppet ut av andre skoler får et opplæringstilbud lokalt.
Dette er viktig både for fylket, for kommunen og ikke minst for fremtidsutsiktene for den
enkelte elev. Samfunnsøkonomisk er dette det mest lønnsomme vi kan gjøre for våre
ungdommer.
I tillegg har LOSA bidratt til et bedre tilbud for elever med særskilte behov. Vi har i dag
ungdommer med nedsatte funksjonsevner som er/ skal over i videregående opplæring, og
muligheten for å kunne få denne opplæringen sammen med de ungdommene de har vokst opp
og gått på skolen sammen med bidrar til både økt egenverd og et bedre sosialt miljø. Mange av
disse elevene vil aldri kunne reise bort for å gå på skole, og alternativet ville bli en løsning
som isolerer elevene fra sine jevnaldrende. Dette er ikke i tråd med de krav til tjenester som
disse elevene har, og heller ikke i tråd med det tilbudet som Hasvik kommune ønsker å gi
gjennom samarbeid med den videregående skolen.
Hasvik kommune ivaretar prosjektledelsen i forbindelse med et forprosjekt i forhold til
etableringen av kommunale studiesentra i kommunene tilknyttet Vest-Finnmark regionråd.
Hasvik kommune forventer at Finnmark fylkeskommune ser viktigheten av å bidra med
kompetanse, erfaringsoverføringer og midler i forbindelse med etableringen av
kommunale studiesentra i Vest-Finnmark, slik fylkeskommunen har gjort i forbindelse
med etableringen av ”Øst-Finnmark kompetansesenter” og de kommunale
studiesentraene i kommunene tilknyttet Øst-Finnmark regionråd. Dette vil bidra til å
skape gode mulighet for desentraliserte universitets- og høgskolestudier på hjemstedet, og vil
komme både privat og offentlig næringsliv og befolkningen til gode.
Dette var de innspill som Hasvik kommune har i forhold til synliggjøringen av de
utfordringene som vi anser som viktigst pr i dag innenfor de ulike områdene beskrevet i § 7-1 i
Plan- og bygningsloven.
Vi ser frem til å delta i den videre prosessen med etableringen av en fylkeskommunal
planstrategi, og ser frem til et godt samarbeid med Finnmark fylkeskommune i forbindelse
med vår egen planstrategi som skal utarbeides og implementeres i den nye Kommuneplanens
samfunnsdel som vi også har påbegynt arbeidet på.

Sak 43/11

Saksutredning:
Bakgrunn:
I brev av 14. januar 2011 inviterer Finnmark fylkeskommune alle kommuner i Finnmark til å
gi innspill om hvilke utfordringer Finnmark fylkeskommune bør ta ansvar for at det planlegges
for i virkeperioden til den regionale planstrategien. Den regionale planstrategien skal erstatte
fylkesplanen som det overordnede styringsdokumentet til fylkeskommunen.
Frist for å komme med innspill var satt til 25. mars 2011. Plan- og strategileder fikk i oppgave
å utforme et forslag til innspill basert på tidligere politiske signaler og vedtak, og oversende
dette innen fristen. Administrasjonen tok forbehold om at det kunne komme endringer etter at
saken har vært opp til behandling i formannskapet 4. april 2011. Vedtaket fra formannskapets
møte skal ettersendes.
Vurdering:
Se rådmannens innstilling til vedtak.
Vedlegg:
Invitasjon fra Finnmark fylkeskommune til å komme med innspill, datert 14. januar 2011
Brev fra Hasvik kommune med foreløpige innspill, datert 25. mars 2011
Tidligere oversendte innspill til Vest-Finnmark regionråd, datert 15. mai 2009
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PROSJEKT - IMPLEMENTERING AV SAMHANDLINGSREFORMEN I HASVIK
KOMMUNE
Saksbehandler: Bente Olsen Husby
Arkivsaksnr.:
11/143
Saksnr.: Utvalg
44/11
Formannskapet

Arkiv: G00 &10
Møtedato
04.04.2011

Innstilling:
Saken legges frem på møtet.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Vurdering:
Vedlegg:
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DRØFTINGSSAKER
Saksbehandler: Odd Michelsen
Arkivsaksnr.:
11/47
Saksnr.: Utvalg
45/11
Formannskapet

Arkiv: 030
Møtedato
04.04.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning:
Drøftingssak:
•
Melding om tiltak
Bakgrunn:
Vurdering:
Vedlegg:

Side 18 av 18

