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Breivikbotn, 8. juni 2011

Eva D. Husby (s)
ordfører

Sak 21/11
REFERATER
Saksbehandler: Odd Michelsen
Arkivsaksnr.:
11/45
Saksnr.: Utvalg
1/11
Kommunestyret
15/11
Kommunestyret
21/11
Kommunestyret

Arkiv: 074
Møtedato
17.02.2011
14.04.2011
16.06.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning:
1)
10/441-7
18.03.2011 RÅD//EA U40
1197/11
Fylkesmannen i Finnmark
VURDERING AV KONSEKVENSER FOR NATUR, MILJØ OG
FRILUFTSLIV VED ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR
LAKS OG REGNBUEØRRET VED LOKALITETEN HASVIK
2)
09/278-31
2042/11
3)
08/192-11
2090/11
4)
08/177-10
2233/11
5)
08/145-6
2235/11

10.05.2011 RÅD//EA 216
VEFIK IKS
REVISORS BERETNING
13.05.2011 ORD//EH U22
Olje- og energidepartementet
MØTE MED OLJE- OG ENERGIMINISTEREN
23.05.2011 ORD//EH N33
Norway Seafoods
BEHOV FOR BEDRING AV FERGETILBUDET HASVIK - ØKSFJORD
27.05.2011 ORD//EH H06
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m
OPPFØLGING AV TIDLIGERE HENVENDELSER ANGÅENDE
AMBULANSEKAI I HASVIK M.M.

6)
04.05.2011
Hasvik menighetsråd
HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD TIRSDAG
08.03.2011 KL. 10.00 I HASVIK KIRKE
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Bakgrunn:
Vurdering:
Vedlegg:

Sak 22/11
REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL NYBYGG
Saksbehandler: Eva D. Husby
Arkivsaksnr.:
11/10
Saksnr.: Utvalg
14/11
Formannskapet
22/11
Kommunestyret

Arkiv: 223
Møtedato
04.02.2011
16.06.2011

Innstilling:
Hasvik kommunestyre vedtar følgende reviderte ”Retningslinjer for tilskudd til nybygging i
Hasvik kommune”
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 eller
generasjonsbolig, 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:
o Bygg av ny selveierbolig
o Generasjonsbolig hvor barn overtar foreldres hovedbolig som egen bolig, og
det bygges en selvstendig mindre boenhet som fast helårsbolig for foreldre.
• Ordningen omfatter ikke øvrig påbygg, tilbygg eller renoveringer av eksterende bolig.
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,-.
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UTBETALING:
• Fullfinansiering av bygget må være bekreftet før vedtaket aktiveres.
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,Hasvik Formannskap godkjente enstemmig i møte 04.02.2011 sak 14/11 ”Retningslinjer for
tilskudd til nybygging i Hasvik kommune”.
I ettertid har et ungt par søkt om tilskudd til bygg av Generasjonsbolig som tilbygg på
eksisterende bolig. Søknaden ble avslått i Formannskapet da den ikke kommer inn under
vedtatte retningslinjer, og ble fremlagt Kommunestyret som klagesak i møte den 14.04, sak
19/11.
Hasvik Arbeiderparti fremmet utsettelsesforslag på klagesaken med begrunnelse i at man ønsket
en revidering av retningslinjene for tilskudd til nybygg i Hasvik kommune i junimøtet til
kommunestyret. Dette ble vedtatt med 14 mot 1 stemme.
Vurdering:
Ved politisk behandling av retningslinjer for ”Retningslinjer for tilskudd til nybygging i Hasvik
kommune” hadde politikerne fokus på å gi tilskudd til nybygg for å øke boligmassen i
kommunen.
Dette er og bør være hovedformålet med tilskuddsordningen. Men samtidig ser en det
hensiktsmessige med at unge mennesker overtar foreldreboligen som hovedbolig, og bygger en
selvstendig mindre boenhet til foreldre i tilknytning til allerede eksisterende bygg. I tillegg til at
dette øker antall boenheter vil en slik ordning også kunne føre til at den eldre generasjonen kan
bo hjemme lengre.
Det foreslås derfor at ”Retningslinjer for tilskudd til nybygging i Hasvik kommune” utvides fra
å bare omfatte nybygg, til også å også gjelde tilbygg av ”Generasjonsboliger” som er
selvstendige boenheter knyttet opp mot eksisterende bygg.
Det forslås derfor at tekst:
BOLIG:
• Ordningen omfatter kun bygg av ny selveierbolig
• Ordningen omfatter ikke påbygg, tilbygg eller renoveringer av eksterende bolig.
Endres til ny tekst:
BOLIG:
• Ordningen omfatter:
o Bygg av ny selveierbolig
o Generasjonsbolig hvor barn overtar foreldres hovedbolig som egen bolig, og
det bygges en selvstendig mindre boenhet som fast helårsbolig for foreldre.

Sak 22/11
•

Ordningen omfatter ikke øvrig påbygg, tilbygg eller renoveringer av eksterende bolig.

Vedlegg:
RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL NYBYGGING I HASVIK KOMMUNE
- vedtatt enstemmig i FOS
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 eksterende bolig.
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.

Sak 23/11
KLAGE PÅ AVSLAG TILSKUDD TIL NYBYGGING
Saksbehandler: Erik Arnesen
Arkivsaksnr.:
11/8
Saksnr.: Utvalg
27/11
Formannskapet
32/11
Formannskapet
41/11
Formannskapet
19/11
Kommunestyret
23/11
Kommunestyret

Arkiv: 243
Møtedato
04.02.2011
11.03.2011
04.04.2011
14.04.2011
16.06.2011

Innstilling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Avslag på søknad fra Daniel Andersen og Kari Kvil opprettholdes da søknaden ikke kommer
inn under ordningen med tilskudd til oppføring av ny enebolig. Det vises særlig til at
byggeprosjektet etter formannskapets oppfatning ikke omfatter oppføring av ny enebolig, og til
at nybygget uansett ikke er ment til eget bruk for søkerne/utbyggerne.
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.
Klagen ble behandlet på nytt i formannskapets møte 04.04.2011 under sak 41/11.
Formannskapet fant ikke grunn til å omgjøre vedtaket i det følgende vedtak ble fattet:
Avslag på søknad fra Daniel Andersen og Kari Kvil opprettholdes da søknaden ikke kommer
inn under ordningen med tilskudd til oppføring av ny enebolig. Det vises særlig til at
byggeprosjektet etter formannskapets oppfatning ikke omfatter oppføring av ”ny enebolig”,
og til at nybygget uansett ikke er ment til ”eget bruk” for søkerne/utbyggerne.
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Klagesaken oversendes kommunestyret til endelig behandling.
Klagen ble fremlagt kommunestyret for behandling den 14.april – sak 19/11.
Hasvik Arbeiderparti fremmet følgende forslag:
Hasvik Arbeiderparti ber om at saken utsettes. Begrunnelsen for utsettelsesforslaget er at
Hasvik Arbeiderparti ønsker en revidering av retningslinjene for tilskudd til nybygg i Hasvik
kommune i junimøtet til kommunestyret.
Forslaget fra Hasvik Arbeiderparti ble vedtatt med 14 mot 1 stemme.
”Reviderte retningslinjer for tilskudd til nybygg i Hasvik kommune” fremlegges til politisk
behandling i kommunestyremøtet den 16.juni.
Ny behandling av klagen fra Kvil og Andersen legges fram for realitetsbehandling i samme
møte.
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.
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.

Vedlegg:
- Søknad datert 22.12.2010.

Sak 23/11
-

Klage datert 14.02.2011.

Breivikbotn, 04.06.2011
Erik Arnesen
Rådmann

Sak 24/11
MANIFEST MOT MOBBING
Saksbehandler: Eva D. Husby
Arkivsaksnr.:
11/235
Saksnr.: Utvalg
24/11
Kommunestyret

Arkiv: B36
Møtedato
16.06.2011

Innstilling:
Hasvik kommune vil delta i Manifest mot mobbing 2011-2014, og derigjennom inngå et
forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Statsminister Jens Stoltenberg har på vegne av regjeringen signert et nytt Manifest mot
mobbing og markerte startskuddet for en kampanje mot digital mobbing. Manifestet skal gjelde
for fire år framover og legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet sterkere lokalt.
Manifest mot mobbing 2011-2014 er et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende
oppvekst- og læringsmiljø. Det første manifestet mot mobbing ble signert i 2002. Arbeidet ble
videreført med nye manifest både i 2005, 2006 og 2009.
Nytt av året er at Norsk Skolelederforbund og Foreldreutvalget for barnehager er med som
parter. De åtte partene bak Manifestet mot mobbing 2011-2014, er dermed disse:
• Regjeringen
• KS
• Utdanningsforbundet
• Fagforbundet
• Skolenes landsforbund
• Foreldreutvalget for grunnopplæringen
• Foreldreutvalget for barnehager
• Norsk skolelederforbund
Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i lokalmiljøet. Statsminister Jens Stoltenberg og
kunnskapsminister Kristin Halvorsen oppfordrer derfor alle kommuner til å utarbeide sitt eget
lokale manifest.
Vurdering:
Gjennom Manifest mot mobbing settes det et bredt fokus på mobbing, og at dette ikke tolereres
verken nasjonalt eller i Hasvik kommune.
For å lykkes i arbeidet mot mobbing i Hasvik kommune er det viktig med bredt engasjement og
bevisst holdning på alle nivå . Arbeidet mot mobbing krever lokal handling og må forankres på
lokalt politisk nivå.
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Hasvik kommunestyre inviteres til å vedta at Hasvik kommune skal delta i Manifest mot
mobbing 2011-2014, og aktivt jobbe for nulltoleranse knyttet opp mot mobbing for å sikre et
godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø i kommunen vår.
Vedlegg:

Sak 25/11
HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2010
Saksbehandler: Erik Arnesen
Arkivsaksnr.:
11/142
Saksnr.: Utvalg
61/11
Formannskapet
25/11
Kommunestyret

Arkiv: 004
Møtedato
01.06.2011
16.06.2011

Innstilling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Hasvik kommunes årsmelding for 2010 tas til orientering.
Saksutredning:
Hasvik kommunes årsmelding for 2010 legges med dette frem for politisk behandling
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HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2010
Saksbehandler: Erik Arnesen
Arkivsaksnr.:
11/214
Saksnr.: Utvalg
62/11
Formannskapet
26/11
Kommunestyret

Arkiv: 212
Møtedato
01.06.2011
16.06.2011

Innstilling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Hasvik kommunes årsregnskap for 2010 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2010, kroner 4.750,
avsettes til ubundet kapitalfond, konto 2.53.41.057.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2010, kroner 8.972.252,
disponeres som følger:
• Kroner 500.000 avsettes til rentefond.
• Kroner 500.000 avsettes til tapsfond.
• Kroner 500.000 avsettes til IKT-fond.
• Kroner 7.472.252 avsettes til disposisjonsfond.
Saksutredning:
Regnskapsmessig resultat:
Hasvik kommunes regnskap for 2010 ble avlagt den 15.02.2011. Driftsregnskapet viser et
mindreforbruk på kroner 8.972.252, mens investeringsregnskapet viser er mindreforbruk på
kroner 4.750. Det vises til årsmeldingen med regnskap fremlagt på overordnet nivå og
rådmannens kommentarer til kommunens økonomiske utvikling. Videre vises det til eget
dokument hvor regnskapet fremlegges på detaljnivå.

Disponering av mindreforbruk:
Sammenlignet med andre kommuner har Hasvik lav gjeld per innbygger. Rådmannen tilrår
derfor at overskuddet fra driftsregnskapet for 2010 i sin helhet avsettes til fond. Alle signaler
tyder på et økende rentenivå i årene som kommer. Det tilrås derfor en styrking av kimmunens
rentefornd med kroner 500.000. Erfaringsmessig medfører økt rentenivå at risikoen for tap på
kommunens fordringer øker. Det tilrås derfor å styrke kommunens tapsfond med kroner
500.000. Hasvik kommune står foran betydelige investeringer på IKT siden i årene som
kommer. Det foreslås derfor opprettet IKT-fond med en avsetning på kroner 500.000.
Resterende, kroner 7.472.252, tilrås avsatt til disposisjonsfond.
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Kontroll og revisjon:
Kommunerevisjonen avga revisjonsberetning den 14.04.2011. Hasvik kommunes kontrollutvalg
behandlet saken den 20.05.2011. Verken revisjonsberetningen eller kontrollutvalgets uttalelse
foranlediger bemerkninger fra administrasjonens side.
Vedlegg:
-

Detaljert regnskap for Hasvik kommune 2010.
Revisjonsberetning datert 14.04.2011.
Kontrollutvalgets uttalelse

Sak 27/11
ÅRSREGNSKAP HUT 2010
Saksbehandler: Erik Arnesen
Arkivsaksnr.:
11/242
Saksnr.: Utvalg
27/11
Kommunestyret

Arkiv: 212
Møtedato
16.06.2011

Innstilling:
Saksutredning:
Bakgrunn:
Vurdering:
Vedlegg:
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2010
Saksbehandler: Odd Michelsen
Arkivsaksnr.:
08/387
Saksnr.: Utvalg
28/11
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
16.06.2011

Innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.
Saksutredning:
Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Hasvik kommunes
kontrollutvalg for 2010.
Kontrollutvalget gjennomgikk fremlagt forslag til årsmeldingen for 2010.
Sekreteriatets forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.
Bakgrunn:
Vurdering:
Vedlegg:
Årsmelding 2010
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REGNSKAPSRAPPORTERING 1. TERTIAL 2011
Saksbehandler: Unni Henriksen
Arkivsaksnr.:
11/151
Saksnr.: Utvalg
46/11
Formannskapet
60/11
Formannskapet
29/11
Kommunestyret

Arkiv: 212
Møtedato
04.04.2011
01.06.2011
16.06.2011

Innstilling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Regnskaps- og finansrapporten tas til orientering.
Saksutredning:
Innledning:
De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for
kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk.
Administrasjonen vil legge frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under hvert
rammeområde. Inntektene er delt opp i salgs- og leieinntekter, refusjoner og overføringer.
Kostnadene er delt opp i lønn- og sosiale kostader, kjøp av varer / tjenester og overføringer.
Vi ber om at kommunestyret leser rapporten med en viss forsiktighet. På noen områder har vi
avtaler som gjør at vi bare er fakturert for 25-50 % forbruk, mens det på andre områder er
fakturert for 100%.
Regnskap- og budsjetteknisk:
Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket skal være ca 33,33%.
Når det gjelder utgiftene så følger dette anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når
forpliktelsen oppstår.
Angående inntekter vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd
være et etterslep i forhold til regnskapsføringen da slik overføring skjer etterskuddsvis.
Periodisering av fast lønn:
Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12 % av
beregningsgrunnlaget.
1. tertial:
Budsjettet periodiseres for 4 måneder med 33,33 % av fast lønn og månedlig
feriepengeavsetning. I forhold til regnskapet vil de første 4 måneder med fast lønn gi en
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belastning på 36,36 %. Altså vises det et overforbruk på fast lønn som ikke er reell for 1.
tertial.
2. tertial:
Budsjettet periodiseres på 8 måneder med 66,66 % av fast lønn med månedlig
feriepengeavsetning, unntatt feriemåneden juni. Fast lønn i denne perioden er belastet for 7
måneder, da det utbetales feriepenger i juni måned. 7/11 med fast lønn fir en rettmessig
periodisering på 63,64 %. Altså viser det et mindreforbruk på fast lønn som ikke er reell for
2. tertial.

Kommunens økonomiske kontroll – avvik mellom regnskap og budsjett
Hovedtrekkene pr 30.04.2011
Konto
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Finansinntekter
Finansutgifter
Sum netto utgifter

Regnskap 30/4-11
- 34.965.678,44
31.310.621,96
- 186.045,25
1.205.944,11
- 2.635.157,62

Budsjett 31/12-11
- 95.459.697,00
92.659.097,00
- 4.882.000,00
7.682.600,00
0

Forbruk %
36
33
3
15

Årets første tertial viser et mindreforbruk på kr. 2.635.157,62.
Dette skyldes nok i hovedsak en noe ujevn inngang av inntektene.
Driftsutgiftene er totalt sett ca etter budsjett.

Rammeområde 1

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Konto

Regnskap 30/4-11

Budsjett 31/12-11

Forbruk

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Finansutgifter
Sum utgifter

2.823.713,97
1.490.829,03
522.042,04
0
4.836.585,04

7.518.657,00
3.724.137,00
1.992.725,00
0
13.235.519,00

37,5
40,0
26,1
0
36,5
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Inntekter
Salgs- og leieinntekter
42,0
Refusjoner
Overføinger
Finansinntekter
Sum inntekter

- 276.780,04
0
- 19.000,00
- 341.017,98

- 505.725,00
- 1.000.000,00
0
- 1.612.725,00

0
0
21,1

SUM NETTO UTGIFT

4.495.567,06

11.622.794,00

38,6

-

45.237,94

-

107.000,00
54,7

Utgifter
Lønn og sosiale utg: KLP gruppe/ulykkesforsikring 2011
Kjøp av varer og tjenester: Driftsavtaler som gjelder for et lengre tidsrom
Inntekter
Salgs- og leieinntekter: innfordringsinntekter
Refusjoner: moms, prosjekt forstudie kommunale studiesentra (50%)

Rammeområde 2

Oppvekst og kultur

Konto
Utgifter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Finansutgifter
Sum utgifter

Inntekter
Salgs- og leieinntekter
34,5
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum inntekter

Regnskap 30/4-11

7.534.670,50
677.002,00
741.236,76
0
8.952.909,26

-

453.564,50

- 1.029.009,47
0
0
- 1.482.573,97

Budsjett 31/12-11

Forbruk %

19.474.611,00
2.902.191,00
2.328.788,00
0
24.705.590,00

38,6
23,3
31,8
0
36,2

- 1.313.510,00
- 2.649.350,00
0
- 182.000,00
- 4.144.860,00

38,8
0
0
35,7
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SUM NETTO UTGIFT

7.470.335,29

20.560.730,00

36,3

Utgifter
Lønn og sosial utgifter: STP pensjon/AFP, vikar (ref.berettiget)
Overføringer: ovf til kirke, stipend, støtte samfunnshus, utbet til trossamfunn
Inntekter
Salgs- og leieinntekter: i hovedsak foreldrebetaling
Refusjoner: ref sykelønn, fr.språklige voksne, lærlingetilskudd

Rammeområde 3

Helse, sosial. Pleie og omsorg

Konto

Regnskap 30/4-11

Budsjett 31/12-11

Forbruk %

Utgifter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Finansutgifter
Sum utgifter

8.742.922,03
1.300.454,76
460.441,34
0
10.503.818,13

26.89.457,00
3.466.324,00
1.550.278,00
10.000,00
31.846.059,00

32,5
37,5
29,7
0
33,0

Inntekter
Salgs- og leieinntekter
31,0
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum inntekter

- 1.020.152,21
0
0
- 1.808.914,21

- 4.126.633,00
30.000,00
355.000,00
- 7.017.285,00

24,7
0
0
25,7

SUM NETTO UTGIFT

8.694.903,92

24.828.774,00

35,0

-

788.762,00

- 2.505.652,00

Utgifter
Kjøp av varer og tjenester: ord innkjøp + innleie personell

Sak 29/11

Rammeområde 4

Teknisk etat

Konto
Utgifter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Finansutgifter
Sum utgifter

Inntekter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum inntekter

SUM NETTO UTGIFT

Regnskap 30/4-11

2.061.968,75
4.629.959,54
325.381,24
0
7.017.309,53

Budsjett 31/12-11

Forbruk %

6.151.285,00
13.075.044,00
765.600,00
0
19.991.929,00

33,5
35,4
42,5
0
35,1

- 4.317.148,52
- 9.326.227,00
- 426.028,07
- 892.600,00
0
0
0
0
- 4.743.176,59
- 10.218.827,00

2.274.132,94

9.773.102,00

46,3
47,7
0
0
46,4

23,2

Inntekter
Salgs- og leieinntekter: Utfakturert t.o.m 2 kvartal kommunale avgifter
Utgifter
Kjøp av varer og tjenester: Forsikringskostnader for 2011, strøm/fyringsutgifter, snøbrøyting

SKATT / RAMMETILSKUDD
Hovedgruppe
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Andre overføringer
Sum frie inntekter

Regnskap 30/4-11
- 5.232.570,00
- 21.125.886,00
250.539,69
- 26.608.995,69

Renteutgifter løpende lån
Avdrag løpende lån
Sum renter og avdrag lån

166.360,11
1.039.584,00
1.205.944,11

Budsjett 31/12-11
- 16.235.000,00
- 55.732.000,00
- 1.036.000,00
- 73.003.000,00
1.474.000,00
2.500.000,00
3.974.000,00

Forbruk %
32,2
37,0
24,1
36,4
11,2
41,5
30,3
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Andre utgifter
Renteinntekter og utbytte

-

0
167.045,25

-

0
1.145.000,00

0
14,5

Inntekter
Skatt:
Skatteinngan er t.o.m mars
Rammetilskudd: mottatt 4 av 10 terminer
Utgifter
Renter/avdrag forfaller til ulike tider på året og gir derfor en skjev prosentfordeling

Rapportering i hht finansreglement
I henhold til ny forskrift av 9. juni 2009, gjeldende fra 1. juli 2010 skal det minst to ganger pr år
rapporteres til kommunestyret om kommunens finansforvaltning.
Oversikt lånegjeld
Hasvik kommune hadde pr 01.01.2011 en lånegjeld på kr. 36.538.471,-. Det har ikke vært
opptak av nye lån i 2011.
I første tertial er det betalt kr. 1.039.584,- i avdrag og lånegjelden er pr 30.04.2011 på kr.
35.498.887,- , fordelt slik:
Husbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken fastrente
SpareBank1
KLP Kommunekreditt
Santander

Saldo 30.04.11
4.486.667,2.096.820,5.792.400,265.348,22.732.054,125.598,-

Rente
2,80 %
2,60 %
3,26 %
5,50 %
2,85 %
leasing

Alle prognoser tilsier at rentene vil øke både i inneværende og kommende år.
Kommunalbanken har pr 11. mai 2011 økt renten med 0,15 % p.a., til 2,750 %.
Plassering av ledig likviditet
Hasvik kommune har ikke plassert ledig likviditet i aksjer eller fond.
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FLYTILBUD TIL HASVIK
Saksbehandler: Eva D. Husby
Arkivsaksnr.:
08/178
Saksnr.: Utvalg
30/11
Kommunestyret

Arkiv: N41
Møtedato
16.06.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Forarbeidet med anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms gjeldende fra 1. april
2013 er igang. Samferdselsdepartementet er derfor nå ute med en høringsrunde for å få
synspunkter fra distriktene, som et ledd i utformingen av anbudsvilkårene.
Finnmark fylkeskommune har som oppgave å samordne høringsuttalelsene fra de enkelte
kommunene og overlevere disse til departementet.
Transportøkonomisk Institutt (TØI) leverte i fjor en evalueringsrapport i forbindelse med
anbudsordninga for regionale flyruter. I rapporten har TØI blant annet evaluert det eksisterende
ruteopplegget, billettakstnivået og kravene til flyoperatørene, samt vurdert markedssituasjonen.
Evalueringa viser også at kostnadene som staten har med regionale flyruter har økt, og at det i
liten grad er konkurranse om flyrutetilbudene blant markedsaktørene. TØI gir i rapporten
anbefalinger til utforming av fremtidige flyrutetilbud, og blant annet forslag til ruteendringer og
billettakstsystem.
Samferdselsdepartementet vil, i sammenheng med det nye anbudet, gå i gjennom rapporten, og
vurdere de enkelte tiltak som er foreslått.
Evalueringsrapporten oversendes gruppelederne for de politiske partienei kommunestyret.
Hasvik tilhører Ruteområde 2: Hasvik – Tromsø, Hasvik – Hammerfest, Sørkjosen –
Tromsø, og trafikeres i dag av Widerøe med følgende rutetilbud:
Ankomst/Avgang 1 – kl. :
• Fly fra Tromsø til Hasvik
• Fly til fra Hasvik til Hammerfest med videre forbindelse til Vadsø/Kirkenes og
tilknytning til fly til Tromsø
5 dager pr uke
Ankomst/Avgang 2 – kl.
• Fly fra Hammerfest til Hasvik med forbindelse fra Tromsø - kl.
• Fly til fra Hasvik til Tromsø
6 dager pr.uke
Vurdering:
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De to eksisterende rutene er greie rutetilbud for reise til og fra Hammerfest og Tromsø.
Men dagens rutetilbudet har klare svakheter for reisende til/fra Hasvik:
• Det er en stor utfordring, både tids- og kostnadsmessig å reise internt i fylket, og da
spesielt til Vadsø.
• Det er ikke flytilbud til/fra Alta.
• Det er ingen ankomster/avganger på lørdager.
Den dårlige samkjøring av internrutetilbudet i Finnmark gjør det tilnærmet umulig for
representanter fra Hasvik å delta i møter bla i fylkeshovedstaden Vadsø. En reise for deltaking
i dagsmøter i Vadsø kommer raskt på 10.000,- kroner da reisen minst en av veiene må skje via
Tromsø og inkluderer en overnatting.
Mange privatreisende velger å kjøre bil til/fra Alta for å nyttiggjøre rabatterte tilbud på
Norwegian og SAS sine ruter til/fra Oslo. I tillegg lander en betydelig andel av turistene som
besøker Sørøya
på Alta lufthavn og fraktes med buss til/fra Sørøya. Dette er tall som ikke fremkommer som
potensielle reisende i noen statisikker.
Ved å legge en ekstra ankomst/avgang ettermiddag/kveld knyttet opp mot Alta, kan en hendle
både reisende internt i fylket og reisende til/fra Oslo.
Hasvik flyplass har de siste årene opplevd en betydelig økning i antall passasjerer. Dette skyldes
en kombinasjon av den storstilte satsingen innen reiseliv på SØRØYA-storfiskens rike, en
betydelig økning av næringsrelatert reiseaktivitet og økt antall private reiser (inklusiv
syketransport).
Dette er en trend som forventet vil vedvare, og antakelig øke de kommende årene. Det er
derfor av stor viktighet at det regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms gjeldende fra 1.
april 2013 tar høyde for de utfordringene som er skissert ovenfor.
Forslag på uttalelse fra Hasvik kommunestyre:
I forbindelse med utarbeiding av anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms
gjeldende fra 1. april 2013 bør følgende forbedringer i rutetilbudet tas med:
• Interntilbudet i Finnmark må bedres.
• Det opprettes en ekstra ankomst/avgang mellom Hasvik og Alta på ettermiddag/kveld.
• Det opprettes minimum en avgang/ankomst til/fra Hasvik på lørdager.
Saken fremlegges kommunestyret uten innstilling.
Vedlegg:

Sak 31/11
NEMNDSTRUKTUR
Saksbehandler: Eva D. Husby
Arkivsaksnr.:
11/237
Saksnr.: Utvalg
31/11
Kommunestyret

Arkiv: 044
Møtedato
16.06.2011

Innstilling:
Saksutredning:
Bakgrunn:
Hasvik kommunestyre nedsatte i møte 23.02.2010 sak 9/10 fire ad hoc utvalg.
Et av utvalgene var ”Nemndstrukturutvalget” som fikk i oppdrag å komme med forslag på
framtidig nemndstruktur i Hasvik kommune.
Utvalgets medlemmer er:
Siv O Gamst
Odd-Ivar Gladsø
Bjørnar Hågensen

KOS (Ap)
KOS (H)
KOS (SP)

leder

Formannskapet og Kommunestyret er tidligere orientert om utvalgets arbeid. Formannskapet
har gitt aksept for at utvalget legger fram sin innstilling direkte for Kommunestyret
Vurdering:
Vedlegg:
Nemndutvalgets innstilling.
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Sak 32/11
GENERALFORSAMLING HASVIK NÆRINGSHAGE
Saksbehandler: Eva D. Husby
Arkivsaksnr.:
11/238
Saksnr.: Utvalg
32/11
Kommunestyret

Arkiv: 037
Møtedato
16.06.2011

Innstilling:
Hasvik kommunestyre som generalforsamlingen for Hasvik Næringshage godkjenner revidert
avviklingsregnskap, og vedtar at selskapet meldes til sletting.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Hasvik Næringshage AS ble opprettet i 2007. Selskapet er 100 % eid av Hasvik kommune, og
kommunestyret er generalforsamling. Hasvik formannskap vedtok den 10.03.2009 i sak 17 / 09
å nedlegge selskapet.
Hasvik kommunestyre som generalforsamling for Hasvik næringshage AS å oppløse og avvikle
selskapet.
Som avviklingsstyre velges Eva D. Husby, Geir A. Iversen og Odd Ivar Gladsø. Husby velges
som avviklingsstyrets leder.
Vurdering:
Et selskap slettes i to trinn, først meldes det at selskapet er besluttet oppløst, neste gang meldes
selskapet til sletting. Mellom de to meldingene skal kreditorer ha anledning til å melde seg, og
det skal lages et avviklingsregnskap.
Vsk As Avd Breivikbotn har fått i oppdrag å gjennomføre de praktiske tiltak i forbindelse med
avvikling av selskapet. Det er laget avviklingsregnskap som er sendt revisor, og saken
fremlegges Hasvik kommunestyre som Generalforsamling med følgende tilrådning:
1. Revidert avviklingsregnskap godkjennes
2. Selskapet meldes til sletting.
Vedlegg:
Avviklingsregnskap for Hasvik Næringshage as.
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GODKJENNELSE AV SKISSEPROSJEKT FOR OMSORGSBOLIGER I HASVIK
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Sak 34/11
TREMANNSBOLIG HASVIK
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Sak 35/11
SØRVÆR VANNVERK
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Sak 36/11
ORIENTERINGSSAKER
Saksbehandler: Odd Michelsen
Arkivsaksnr.:
11/50
Saksnr.: Utvalg
10/11
Kommunestyret
20/11
Kommunestyret
36/11
Kommunestyret

Arkiv: 030
Møtedato
17.02.2011
14.04.2011
16.06.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning:
Orienteringssaker:
•
Settefiskanlegget
•
Dønnesfjord Vindpark
Bakgrunn:
Vurdering:
Vedlegg:
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