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Hasvik kommune Arkiv: A20

Arkivsaksnr: 20181693-l

Saksbehandler:

Monika Olsen

Saksfremlegg

Sørvæ r oppvekstsenter - un gdo m strinn et 2018/ 2019

Innstilling

Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret: Ungdomstrinnet ved Sørvær oppvekstsenter legges

midlertidig ned for skoleåret 2O18/t9.1 løpet av denne perioden skal det polit¡sk tas stilling til framtidig

skolestruktur for ungdomstrinnet på Sørvær.

Eventuelle elever tilhørende ungdomstrinnet med bostedsadresse 9595 Sørvær vil sogne til Hasvik skole

i perioden nedleggelsen gjelder.

Levekårsutvalgets behandling av sak 4/2018 i møte den I1.04.2018

Innstilling

Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret: Ungdomstr¡nnet ved Sørvær oppvekstsenter legges

midlertidig ned for skoleåret 2O18/t9.1 løpet av denne perioden skal det politisk tas stilling til framtidig

skolestruktur for ungdomstrinnet på Sørvær.

Eventuelle elever tilhørende ungdomstrinnet med bostedsadresse 9595 Sørvær vil sogne til Hasvik skole

i perioden nedleggelsen gjelder.

Behandling:
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Utvals Utvalessak Møtedato

Levekårsutvalget 4^8 I L04.2018

Kommunestyret 78118 17.04.2018

Vedtak:



Saksopplysninger

Elevtall ut fra dagens barnetall i barnehage og skole viser at det ikke er elever på ungdomstrinnet neste
skoleår.

t7lts 18/19 Is/20
1.trin n 1 t 5

2.trin n 3 t 1"

3.trinn 7 3 t
4.trin n 4 L 3

småtrinn 9 6 L0

5.trinn 1 4 T

6.trin n T t 4

7.trin n 0 7 7

mellomtrinn 2 6 6

8,trin n 0 0 T

9.trin n 0 0 0

10.trinn 0 0 0

ungdomstrinn a 0 1

elevtall totalt tt t2 L7

Bakgrunn

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 73/t7: <Ungdomstrinnet ved Sørvær oppvekstsenter
legges midlertidig ned for skoleåret 2017 /t8.I løpet av denne perioden skal det politisk tas stilling til
framtidig skolestruktur for ungdomstrinnet på Sørvær. Eventuelle elever tilhørende ungdomstrinnet
med bostedsadresse 9595 SØrvær vil sogne til Hasvik skole i perioden nedleggelsen gjelder>.

Bakgrunn for vedtaket var at det ikke var elever på Sørvær i ungdomsskolealder. Kommende skoleår er
det heller ikke elever ved ungdomstrinnet på Sørvær.

Vurdering

Skoleåret 2OIT ltg har ungdomstrinnet ved Sørvær oppvekstsenter vært nedlagt.

Kommende skoleår er det fremdeles ikke elever ved ungdomstrinnet på Sørvær.

Det er ikke fattet noe vedtak om framtidig skolestruktur for ungdomstrinnet på Sørvær.

Administrasjonen foreslår derfor at vedtaket videreføres for skoleåret 18/Ig.

I følge lokal forskrift om skolekretsgrenser sogner alle elever med bostedsadresse Sørvær til Sørvær

oppvekstsenter. Dersom ungdomstrinnselever skulle komme flyttende til Sørvær i lØpet av perioden
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ungdomstrinnet er nedlagt foreslås det at elevene sogner til Hasvik skole. Dette med bakgrunn i at en i

rammetimetallet ikke beregner lærer på trinnet og det vil bli utfordrende å få kvalifiserte lærere rett før

eller i et skoleår. En vurderer også at dette vil være det beste sosiale tilbudet til eleven(e).
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Hasvik kommune Arkiv: C20

Arkivsaksnr: 20181764-l

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvals Utvalsssak Møtedato

Kommunestyret 79/18 17.04.20t8

Medlemskap i Finnmark Friluftsråd

Innstilling

Levekårsutvalget fremmer innstilling til Kommunestyret.

Saksopplysninger

Finnmark Friluftsråd ble formelt stiftet den 3. feb.2016. Så langt er det gjort vedtak og kommet
positiv tilbakemelding fra alle kommunene i Finnmark, med unntak av Hasvik kommune.

Det ble avholdt mØte mellom Finnmark Friluftsråd og Hasvik kommune i januar 2018. Ordfører

tilkjennega i møtet at forslag på medlemskap skulle fremlegges Kommunestyret for politisk
behandling

Bakgrunn

I Norge finnes 28 interkommunale friluftsråd (se www.friluftsrad.nol med cirka 240 kommuner
som medlemmer. Etter Finnmark har kommunene på Sør-Helgeland sammen med kommuner i

Nord-Trøndelag etablert Trollfjell Friluftsråd. Sør-Troms og Ofoten har gått sammen og etablert

Midtre-Hålogaland Friluftsråd. Samtlige kommuner i 'Iroms og Nordland har gjort vedtak om

deltakelse i et av de 10 friluftsrådene som dekker de to fflkene. Finnmark Friluftsråd er landets

geografisk største og det eneste friluftsrådet som dekl<er et helt fylke. I det innledende arbeid ble

det vurdert om Finnmark skulle etablere flere friluftsråd, tilpasset regionrådsinndelingen, men

konklusjonen ble at det beste ville være et fylkesdekkende friluftsråd'

Arbeidet med å oppnå et slikt nytt interkommunalt samarbeid i Finnmark kom i stand som et tiltak
i Friluftsrådets år 2015. Arbeidet er gjennomført med prosjekttilskudd fra Sparebank 1 Nord-

Norge, Finnmark Fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund.
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Hensikten med et interkommunalt samarbeid med opprettelsen av felles friluftsråd er målet om å
oppnå resultater til beste for kommunene, innbyggerne, tilreisende, lags- og foreningslivet og
reiselivet.

For flere kommuner vil dette være resultater som lettere lar seg oppnå ved å samarbeide ínter-
kommunalt. Det å søke tilskudd og dermed tilføre kommunene ressurser og kompetanse vil være
viktig for friluftsrådet. Finnmark Friluftsråd vil samordne, koordinere og effektivisere arbeidet på
en måte som gjør ressursutnyttelsen så god som mulig.

Arbeidsplan 2018
Det formelle arbeid med å etablere friluftsrådet, herunder oppnå kontakt med fizlkets L9
kommuner, har vært viktigste arbeidsoppgave i oppstartsåret. Parallelt med dette har det vært
gjort en innsats med å utarbeide og iverksette en arbeidsplan, basert på ffìkets behov, nasjonale og
fylkeskommunale tilskuddsordninger og satsningsområder sant det som eìlers kjennetegner
landets friluftsråd.
Disse arbeidsoppgavene har vært prioritert i 2017:

. Turkassetrimmen Perletur (se statistikk og informasjon på www.perletur.noJ

. Friluftsskoler
o Friluftsliv og folkehelse
. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn
r Friluftsliv for personer særskilte behov (bla. utviklingshemmedeJ
o På turen med ordføreren
¡ Skilting og merking av turløyper
o Tiltak mot marin forsøpling
¡ Full Fræs - skolekamp i friluftskamp
. Opptur - Fjelltur for 8. klassingene
¡ Læring i friluft - samarbeid med skoler og barnehager
. Anlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv

For øvris skal Friluftsrådet:

¡ Arbeide for å få tilskudd/ressurser til Finnmark som kommer friluftslivet i kommunene til
nytte. Tilskudd som kommunene vanskelig kan oppnå uten samarbeid.

o Være en ressurs for kommunene og som tar initiativ til aktiviteter og prosjekt som
kommunene vanskelig kan gjennomføre alene.

¡ Arbeide med friluftsliv og folkehelse og være en samarbeidspartner for folkehelse-
koordinatorene/frisklivsentralene slik at friluftsliv blir en naturlig del av kommunens
folkehelsearbeid.

¡ Bistå kommunene i arbeidet med å søke spillemidler [og andre tilskudd) til anlegg og
tilrettelegginger for friì uftsìiv.

¡ Vurdere behov og arbeide for sikring av arealf områder til friluftslivsformål.
o Bistå kommuner med behov for turkart/turbøker.
o Arbeide med tiltak/prosjekt som gjelder andre personer med særskilte behov.
¡ Være et ressurssenter for friluftslivet i Finnmark som også kommer reiselivet til nytte.
r Få til en felles arrangementskalender på Friluftsrådets nettside samt formidle informasjon

og kunnskap via sosiale medier.
¡ Ta initiativ til og foreta en årlig utdeling av "Friluftslivets ildsjelpris" i Finnmark. Få tiì

faglige og sosiale møteplasser i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, FeFo og andre

Vedlagt til saken følger friluftsrådets arbeidsprogram for 2018.
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Det legges opp til slik organisering/styring av friluftsrådet [slik det også framgår av forslag til
vedtekterJ:

. .Ârsmøte med (politisk) deltakelse fra medlemskommunene.

. Politisk sammensatt styre valgt av årsmøtet.
¡ Administrativ samarbeidsgruppe med deltakelse fra alle medlemskommunene.
o Daglig leder
o Andre arbeids- og prosjektgrupper etter behov.

Friluftsrådets styre
Det er valgt et politisk styre som er sammensatt slik:
Leder Anton Dahl (Kautokeino kommune), nestleder Lena Norum Bergeng (Sør-Varanger
kommuneJ, Svein Atle Somby (Karasjok kommune), Turid Lien (Hammerfest kommune) og Frank
Martin Ingelæ (Tana kommune)

Økonomi
På stiftingsmØtet ble det vedtatt en kontingentsats på kr 6,- pr. innbygger begrenset oppad til kr
50.000,- pr. kommune.

12017 har Finnmark Friluftsråd oppnådd cirka 3,8 millioner kroner i ulike tilskudd og inntekter
Av dette utgjør medlemskontingenten fra kommunene cirka kr 300.000,-.

Vedtekter
Vedtektene som ble vedtatt på stiftingsm øtet følger kravene i Kommunelovens 5 2 7 om inter-
kommunalt samarbeid. Disse følger vedlagt.

Vurdering

Hasvik kommune hadde møte med ledelsen i Finnmark Friluftsråd [FF) i januar 2078, og
tilkjennega hvorfor vi har vært awentende til å inngå i et forpliktende samarbeid med FF

Det må foreligge en omforent forståelse for at de allerede etablerte <friluftsaktivitetene> i
Hasvik kommune i regi av frivillige lag og foreninger kan fortsette sine aktiviteter som før,
og at tiltak i regi av FF ikke blir en konkurrent til dette.
Der det er naturlig inngås det samarbeid mellom lag/foreninger og Finnmark Friluftsråd.
Dette samarbeidet koordineres direkte mellom partene.
Det er viktig at Hasvik kommune ikke forplikter seg til å delta i alle satsingsområdene
Finnmark Friluftsråd har, men tilpasser aktivitetene en lokale prioritering/satsing.

Møtet mellom Hasvik kommune og Finnmark Friluftsråd var avklarende. Det anbefales derfor at
Hasvik kommune som den siste av Finnmarks kommuner slutter seg til Finnmark Friluftsråd.

Forslag til vedtak:

1. Hasvik kommune er kjent med at Finnmark Friluftsråd er stiftet og at flesteparten av
kommunene har gjort vedtak om medlemskap.

2. Hasvik kommune støtter initiativet om et slikt interkommunalt samarbeid om friluftsliv og
folkehelse der målet er å oppnå allsidige resultater som kommuner medlemskommunene,
organisasjonslivet og innbyggerne til gode. Dette som et selvstendig interkommunalt
samarbeid etter Kommunelovens $ 27.

3. Hasvik kommune slutter seg til de vedtekter som ble vedtatt på stiftingsmøtet samt at
medlemskontingenten settes til kr 6,- pr. innbygger begrenset oppad til årlig kr 50.000,- pr.
kommune.

a

a

a
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4. Kommunestyret oppnevn er følger representant og vararepresentant som utsending til
Finnmark Friluftsråds årsmøter i valgperioden:

Representant:@

Vararepresentant: Nestleder i Levekårsutvalget

5. Rådmann og ordfører gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i
Friluftsrådets administrative samarbeidsgruppe.
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Hasvik kommune Arkiv: l5l
Arkivsaksnr: 20181757-2

Saksbehandler:

Erik Arnesen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Kommunestyret 80/r 8 17.04.2018

Sjøfylling Hasvik - endring i investeringsbudsjett 2018

Innstilling

Hasvik kommunestyre vedtar å bidra med inntil kroner 300.000 til etablering av sjøfflling i
Nordre molokrok på Hasvik. Det settes som forutsetning at det er oppnådd enighet mellom
Hasvik Fiskeriservice og Jacobsen & Saab Eiendom AS om overføring / utskilling av festerett til
den aktuelle tomten, samt at Hasvik kommune selv kan stå for gjennomføringen av
utfullingsarbeidene.

Investeringsbudsj ettet reguleres på ansvarsområde <d 402 Næringsprosjekten slik at
investeringsutgift på kroner 300.000 finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond

Saksopplysninger

Bakgrunn

Etter at det gamle fiskebruket i Nordre molokrok på Hasvik ble kondemnert har fiskerne på
H¿rsvik manglet tilfi'edsstillende lagerfasiliteter. I{asvik Fiskeriservice AS arbeider nå med å få
etablert nytt lagerbygg like nord for egnesentralen i Nordre molokrok.

For å kunne realisere prosjektet er det en forutsetning at det oppnås enighet mellom Hasvik
Fiskeriservice AS og Jacobsen & Saab Eiendom AS som fester den aktuelle tomten. I tillegg må
tomten utvides med sjøfflling på baksiden av egnesentralen.

Hasvik Fiskeriservice AS har forespurt om kommunen har mulighet til å bidra til ãfa prosjektet
realisert ved å stå for sjøffllingen.
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Vurdering

Hasvik er en fiskeriavhengig kommune, og rådmannen mener det vil være strategisk riktig å
bidra til bedrede fasiliteter for yrkesfiskerne på Hasvik.

Under forutsetning av at kommunen benytter egne flillmasser og selv står for gjennomføringen,
er fullingsarbeidene kostnadsberegnet til 300.000 kroner.

Saken ble drøftet i formannskapets møte den 04.04.2018. Det var enighet om at
budsjettreguleringssaken legges direkte frem for kommunestyret i førstkommende møte

Rådmannen foreslår etter dette at investeringsbudsjettet reguleres på ansvarsomräde 1402
<Næringsprosjekten slik at investeringsutgift på kroner 300.000 finansieres ved bruk av
ubundet investeringsfond.
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Hasvik kommune

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Kommrinestyret 8l/18 t7.04.2018

Fritak politiske verv - Geir lversen

Innstilling

Geir Iversen innvilges fritak fra alle sine politiske verv i Hasvik kommune med unntak av

Kommunestyret for resten av valgperioden 2015-2019.

Saksopplysninger

Geir lversen(SP) søker den l4.februar 2018 om fritak for allà sine politiske verv unntatt
kommunestyret.

Bakgrunn

Geir Iversen (SP) ble ved Stortingsvalget20lT valg inn som fast representant på Stortinget.

Geir lversen er fast representant i Hasvik Kommunestyre inneværende valgperiode. I tillegg har
han følgende verv:

o Møtefullmektig i Forliksrådet
o Medclommer til Tingretten
o Medlem IKA Finnmark iks
r Vara Eldrerådet
o YaraKommunal repr i Fellesrådet
¡ Vara Medlem til repr.skapet i KUSEK IKS
r Vara Styret for Vest-Finnmark krisesenter

Vurdering

Hasvik SP har to faste representanter i kommunestyret.

Geir Iversen (SP) tiltrådte Stortinget etter valget høsten 2017.

Arkiv:

Arkivsaksnr:

Saksbehandler:

089

20181519-2
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Det har vært avholdt 4 Kommunestyremøter etter dette. Geir Iversen har meldt forfall til tre av
disse møtene. Det har ikke vært mulig å få vararepresentant fra SP til å delta, med det resultat at
SP har hatt kun en møtende representant. I Kommunestyrets budsjettmøte l4.desember 2017
deltok ingen representanter fra SP.

Det har fra øvrige kommunestyrerepresentanter blitt påpekt bekymring over SP sin mangelfirlle
deltakelse i Kommunestyret det siste halvåret, og at man ikke klarer å stille med fulltallig
gruppe (2 repr). De faste representantene har hatt gyldig forfall. Utfordringen har vært å få
vararepresentanter til ämøte. Heri påligger det Hasvik Senterparti äfølge opp sine varamenn, og
informere om det ansvaret de som valgte representanter har til å møte i Kommunestyret.

Jfr. Kommuneloven $ I 5. nr 2 kan Kommunesfyret << . . . etter søknad frita, for et kortere tidsrom
eller resten av valgperiode, den som ikke uten uforholclsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikfer i verveb. Det er et grunnleggende vilkår for å vurdere fritak etter denne
bestemmelsen at det foreligger en søknad, fremsatt av den folkevalgte selv. Selv om det
foreligger lovlig fritaksgrunn, vil det være opp til kommunesfyrets skjønn ä avgSøre om fritak
skal gis, jfr lovens ordlyd <kan frita>.

Ut fra en helhetsvurdering anbefales det å innvilge Geir Iversen fritak fra alle sine politiske verv
i Hasvik kommune med unntak av Kommunestyret for resten av valgperioden 2015-2019.

Kommunestyret må vurdere hvorvidt det skal foretas nyvalg i de vervene Geir Iversen innvilges
fritak for, eller om man skal følge varamannslisten for resten av perioden (ca 1,5 år).
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Fra: Iversen Geir Adelsten (geir.adelsten.iversen@stortinget.no)

Sendt: 14.02.2018 09:50: I 2

Til: HasvikKommune
Kopi:

Emne: Mineverv
Vedlegg:
Hei!
Jeg ber om fritak for alle verv i kommunen. Unntatt kommunestyret! Håper at innkalling til kommunestyremøter
kan sendes på e-post?

Hilsen
Geir Adelsten lversen
Senterpartiet
Næringsftoi'n iteen

S|H}KIÏNGE|T

Telefon: +47 91 31 98 43

E-post: q,e ir. adelsten. I versen?stort in get. no

ww'w.stort ineet. no





Hasvik kommune Arkiv: 030

Arkivsaksnr: 20181762-2

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Drøftingssak - Marint vern av Lopphavet

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling

Saksopplysninger

Hasvik kommunestyre har ved flere anledninger drøftet den pågående prosessen om <Marint
vern av Lopphave$. Det har vært uttrykt en samstemt og tverrpolitisk enighet om en stor
beþmring for omfanget og innholdet i det foreslåtte vernet.

Fylkesmannens tilrådning ble oversendt I Ldesember 2017, Hasvik kommune & Vest-Finnmark
regionråd sine innspill (som er ganske sammenfallende) ble dessveme ikke hensyntatt i denne
tilrådning.

Et evt marint vern a Lopphavet er av så stor viktighet for Hasvik kommunes framtid at jeg som
ordfører finner det nødvendig å fremlegge saken for Kommunestyret nok en gang - for en

helhetlig gjennomgang og drøfting av hvordan saken skal følges opp videre.

Bakgrunn

Lopphavet er ett av 36 kandidatområder for marint vern som ble utpekt i tilrådinger fra
Rådgivende utvalg for marin verneplan. Utvalget var bredt sammensatt og ble nedsatt av
daværende Miljøverndepartement, nå Klima- og miljødepartementet, i samråd med daværende
Fiskeridepartement, nå Nærings- og fiskeridepartementet, og Olje- og energidepartementet i
200t.
Utvalget ga sin endelige tilråding i2004.

Utvale Utvalsssak Møtedato

Kommunestyret 24/18 17.04.2018

l5



Utvalget vurderte at de 36 områdene til sammen representerte et godt og balansert utvalg av
undersjøisk natur langs kysten og skjærgården.
Ved utvelgelsen ble særegenhet og representativitet, sett i forhold til regioner og

þststrekninger, vektlagt. Det ble også vektlagt at områdene skulle være lite påvirket og kunne
tjene som referanseområder for forskning og overvåking.
På landsbasis er formålet med planen ätavare på marine naturverdier og marine økosystem.
Områdene skal dekke variasjonsbredden i norsk marin natur. Utvalget delte områdene inn i 6
kategorier:

- Poller
- Strømrike lokaliteter
- Spesielle gru ntvannsområder
- Fjorder
- Äpne kystområder (Lopphavet er i kategorien åpne kystområder)
- Transekter fra kyst til hav og sokkelområder

Tidsløp
Rådgivende utvalg satt ned
Tilrådning fra utvalget
Konsultasjoner m Sametinget
Mandat og sammensetting
Melding om oppstart av planarbeid
Konsekvensutredning

Oppdrae om å videreføre arbeidet

2001
2004
2005-2009
2009
2009
2010

23.4.20t5
Møter kommuner/innbyggere
Planlagt oversendelse fra FM

Utsatt et år av miljødep.
Ny Konsekvensutredning.
Høringer
Fylkesmannen Finnmark sin tilrådning

Miljødirektoratets innsti ll ing
Sluttbehandling Miljødepartementet
Forvaltning av vemet

høst2015
des 2015

Febr 2016

april-juni20l7
1 1. des 2017

ukjent
ukjent
ukjent
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Vern etiltak/referanseom råde
Kora I I rev
Rekefiske

Snurrevad
Vannkvalitet

Vedlagte kart viser Fylkesmannen i Finnmark sin tilrådning til verneområde &
referanseområder.
Verneområdet omfatter tíl sammen et sjØareal på ca. 3045 km2, hvorav de angitte
referanseområdene uL$@r en meget liten andel.

A&B
c
D

E

Målestokk: l:310000
Kartgruonlõg; N500. Slakns Karlverk
l¡llatetæ: NdgêD¡g¡tãlt
Datum; WGS84, sore34
Kartprortuksjon: Flkermnnen i Finnmark
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Vest-Finnmark reg¡onråd har eitt fØleende uttalelse vedr vern av Lopphavet:

Vest-Finnmark regionråd har forståelse for at Norge har forpliktelser med å verne et
representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, men regionrådet kan ikke
aksepÍere at 3.363 lcrn2 av Lopphavet skal vernes for å innfri deîte.

Miljødepartementet anmodes om å begrense omfanget av vernet, slikforeslått i karîet over .

F or s I a g e t iv ctr e t ar r efer an s e o mr å der fo r de utv al gt e v erne t i lt ake ne :
Vannkvalitet
Korallrev
Snuruevad
Reketrål

Samtidigfår også kommunene rundt Lopphavet mulighet til å delta iframtidas næringsutvikling
de kommende 200 årene - hva nå enn det måtte bli.Ð
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Hasvik Formannskapet ga i møte 28.06.2017, sak 52117 sin høringsuttalelse til <Lopphavet
marine verneområde>. Dette var en grundig uttalelse, hvor man på en konstruktiv måte belyste
de utfordringene det foreslåtte vemet ville medføre for framtidig næring og utvikling I Hasvik
kommune. Samtidig ga Formannskapet uttrykk for at man var positiv til vern av konkrete
referan seområdet. Formannskapets uttalelse vedlegges saken.

Både Hasvik kommune og Vest- Finnmark regionråd, viste med sine vedtak vilje til å ta sin
andel av det nas-jonale marine vernet.

Vest- Finnmark regionråd hadde møte med Klima og miljødepartementet 23.november 2017.
der tilkjennega vi vår bekymring vedr. det foreslåtte vem av Lopphavet. Det ble i dette møtet
avlalt at representanter fra VFR skulle møte den politiske ledelsen i departementet etter at

Fylkesmannen hadde sendt sin tilrådning.

Fylkesmannens tilrådning ble oversendt I I .desember 2017 . Vest-Finnmark rcgionråd sine
innspill var dessverre ikke hensyntatt i denne tilrådning.

Ordfører i Hasvik ba på vegne av Vest-Finnmark regionråd i brev av 17 januar 2018 om
oppfølgingsmøte med statssekretær Lars Andrea Lunde . Som kjent ble det like etter dette satt
inn ny miljøminister og statssekretær i Klima og miljødepartementet.

Den 12.februar ble det derfor sendt ny mail hvor vi opprettholdt vår henvendelse om møte med
politisk ledelse i Miljødepartementet .

l4.februar fikk vi avslag pä møte med KLD med bla følgende begrunnelse: <... KLD er kjent
med at fylkesmannens tilrådning om marint verneområde er oversendt til Miljødirektoratet.
Tilrådning fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet ventes i 2018. Statssekretæren
har dessverre ikke anledning til nytt møte om sakene nå. Dersom det er nye opplysninger
Regionrådet ønsker å formidle, kan dette gjerne gjøres skriftlig.>

Finnmark Arbeiderparti fattet i årsmøte 2018 føleende enstemmise vedtak:
Forslag: Stopp verneprosessen av mar¡nt vern av Lopphavet
Begrunnelse:
<<Mer enn 3300 kvadratkilometer av havområdene rundt AIta, Loppa, Hammedest og

Hasvik er foreslått vernet. Det er ualrseptabelt at disse þstkommunene skal fratas
mulighetene for å delta i utviklingen innenfremtidas utvikling innenfor
lzavbruksnæringer, for å silcre nasjonale verneinteresser. Verneprosessen må derfor
stoppes, og verneområdet fordeles på størue/flere geografiske områder langs hele
lqtsten.>

Vurdering

Hasvik kommunestyre bør vurdere hvorvidt man skal endre tidligere vedtak om et fleksibelt og
begrenset vern av Lopphavet til å gå for full stopp av verneprosessen i tråd med Finnmark
Arbeiderparti sitt vedtak.

Saken legges frem uten innstilling.

t9





HASVIK KOMMUNE
Fjellvn. 6

9593 Breivikbotn

Fylkesmannen i Finnmark
Miljøvernavdelingen
Statens hus

98I5 VADSØ

Saksnr.
t6/247-17

Løpew.
29tt/17

Arkivkode
l<2t

Etat/Avd/Salrsb.
RÄDiSERV/OM

Døto
30.06.2017

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - LOPPHAVET MARINE
VERNEOMNÅUN

Formannskapet behandlet i møte28.06.2017 sak 52/17.
Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

Høringssvar fra Hasvik kommune til forslag om opprettelse av
Lopphavet marine verneområde

Hasvik kommune har forståelse for at Norge har forpliktelser med å verne et representativt

utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, men tnener verneformålet på en god måte

kan oppnås uten at så omfattende kystnære områder som foreslått vemes.

G e o gr afi s k av gr e ns nîng :

Lopphavet er foreslått som verneområde under kategori <åpne kystområden. Allerede
kategoriseringen tilsier ette¡ kommunens syn at vernet ikke bør omfatte Sordområdene på

S ør øy a o g Sørøysundbassenget.

Skal samfulmene i ytre Vest-Finnmark kurure utvikle seg i fremtiden er det behov for
verdiskapning og arbeidsplasser. For Hasvik kommunes del vil denne aktiviteten, i dag og i
fremtiden, være tett knyttet til utnyttelse av våre sjøarealer. Det er særlig arealene i fjordene

og i Sørøysundbassenget som er viktige for eksisterende og fremtidig næringsvirksomhet. Det

er således etter kommunens syn tungtveiende samfunnsøkonomiske hensyn som tilsier at

grensen for det foreslåtte vemeområdet bør trekkes vesentlig annerledes enn foreslått i både

altemativ A og altemativ B.

Arealene i {ordene og i Sarrøysundbassenget er dessuten allerede i dag såpass påvirket av

menneskelig aktivitet at de vil ha begrenset verdi som del av vemeområdet.

Telefon: 78 45 27 0O

Telefax: 78 45 27 Al
Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf; 78 45 27 03

Org.nr: 96483û71I
Bankkonto: 4912 050 0t03



HASVIK KOMMUNE
fiellvn.6

9593 Breivikbotn

Hasvik kommune mener ut fra dette at riktig areal avsatt til marint vern av t opphavet bør
være:

¡ Yttergtrense motNorskehavet opprettholdes som i høringsdokumentet med det unntak at

yttergrense mot NØ flyttes fra Tarhalsen til Bølesteinen.

¡ Grense mot Sørøysundet og Breivikfiorden (til Andotten) følger Fjordlinjen.
r Grsnse mot Sørøya fra Andotten til Bølesteinen følger næringenes yftepunkt - Andotten,

Fugeln, Bølesteinen.

I vedlegg A) følger kartutsnitt som viser Hasvik kommunes forslag til geografisk avgrensning
av verneområde! totalt ca. 1500 kvadratkilometer.

Dersom staten på tross av dette skulle komme til at grensene skal lrekkes som foreslått i
høringsutkastet, mener Hasvik kommune det er to endringer som uansett er tvingende
nødvendig.

For det første må området ved Breivikbotn havn som er foreslått unntatt utvides- Det vises til
at Nergård SørøyaAS allerede driver med omfattende levendelagring av torsk i områder av
indre Breivikfiord som også historisk er blitt benyttet til langfidslagring av sei. Vemegrensen
må derfor i alle tilfelle ikke settes lengre inn enn linjen mellom Reinnes og Veines- I vedlegg
B) følger kartutsnitt som viser den foreslåtte linjen.

For det andre må vernegrensen følge marbakken eller der marbakken ikke kan påvises, ved to
meters dybde ved middels lav vannstand også i områder hvor Finnmarkseiendommen er
grunneier. Det er i forslaget ikke gitt noen form for begrunnelse for hvorfor områdene hvor
Finnmarkseiendommer er grunneier skal behandles annerledes enn der private er grunneier.

Mer enn 90 Yo av Hasvik kommunes areal er på Finnmarkseiendommens grurm, og det vil
utgiøre en vessnsforskjell for fremtidige utnyttelsesmuligheter av strandsoner¡ i verneområdet
om grensen settes ved marbakken eller ved middels høyvann.

I vedlegg C) følger kart¡¡tsnitt som viser hvilke områder i Hasvik kommune hvor
Finnmarkseiendommen er grunneier.

Referøns eområde for vannlwalitet :

Hasvik kommune har ingen innsigelser på avsatt referanseom.råde for vannkvalitet"

R efe r ans e o mr åde for hav bruk :

Hasvik kommune kan ikke se at referanseområde for havbruk har inngått i det opprinnelige
mandatet for Lopphavet marine verneområde. I møte med kommunsn den12.û6.2t17
opplyste Fylkesmannen at forslaget er tatt inn som enfølge av innspill fremkommet i rnøte

med Loppa kommune iz}ß. Hasvik kommune mener forslaget fremstår som lite
giennomtenkt og svakt begrunnet. Det foreslås derfor at det ikke settes av arealer til formålet.
Kippar$ordenagØyfiorden må etter kommunens syn i alle fall ikke bindes opp til dette
formålet.
Telefon: '18 45 27 0A

Tclefax: 78 45 27 01

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 45 27 03

Org.nr: 96483071I
Bankkonto: 4912 050 0103



HASVIK KOMMUNE
Fjellvn.6

9593 Breivikbokr

Område tíl særlig beslcyttede koraller:

Hawik kommune har ingen innsigelser på avsatt område for særskilt beskyttede koraller

Refer anseomr åde þr s nurrevad :

Hasvik kommune foreslår området i Sandlands{orden som referanseområde for snurrevad da

dette området er innenfor fiordlinjen, og dermed allerede utelukket fra snurrevadfiske.

Refer ans e o mr å de for r eke tr ål :

Hasvik kommune har ingen innsigelser på avsatt referanseområde for reketråI.

Legging N nye sjøkabler

Hasvik kommune mener unntaket i verneforskriftsforslagets $ 4 bokstav o) også bør omfatte

legging av nye sjøkabler. Hasvik kommune er en ren øykommune uten'fastlandsforbindelse.

Samfunnet er allerede i dag helt avhengig av sjøkabler for å kunne fungere. Denne

avhengigheten vil etter all sannsynlighet bare forsterkes i fremtiden- Kabler som ligger løst på

sjøbunnen gir dessuten svært liten negativ påvirkning i forhold til de oppgitte verneverdiene.

Overflatevern:

Vern av havoverflaten lå ikke i anbefalingen til Rådgivende utvalg. Hasvik kommune slutter

seg til argumentasjonen i høringssvaret fra Sjømat Norge, og ber om at vern av overflaten tas

ut av forslaget.

Forv a I t ní ngs mynd i ghe t

Hasvik kommune ber om at kommunene ffu forvaltningsansvar for Lopphavet marine

verneområde. Det vises særlig til at kommunene allerede har et betydelig forvaltningsansvar

for sjøornråder gjennom plan- og bygningsloven.

Telefon: 78 45 27 0A

Telefax: 78 45 27 0l
Saksbeh: Odd Michels€n
Saksbeh. dir. tlf; 78 45 27 03

Org.nr: 964830711
Bankkonro: 4912 050 0 103



HASVIK KOMMUNE
Fjellvn.6

9593 Breivikbotn

Vedlegg A

Hasvik kommune sitt forslag til verneområde
er merket med rød strek.
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FORSLAG OM MARINT VERN AV LOPPHAVET

Telefon: 78 45 27 00
Telefax: 78 45 27 0l

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 45 27 03

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 05û 0103



Vedlegg B

Breivikbotn havn/ indre Breivikfi ord

HASVIK KOMMUNE
Fjellvn.6

9593 Breivikbotn
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Telefon: '18 45 27 AO

Tclefa* 78 45 27 Al
Saksbsh: Odd Michelsen
Saksbeh dir. tlf: 7E 45 27 03

Org.nr: 964830711
Bankkonfo: 4912 050 Arc3



Vedlegg C

Hasvik kommune, Søtøya

FeFo grunnmertotm rgdt

HASVIK KOMMUNE
Fjellvn.6

9593 Breivikbotn
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Med hilsen

Konsulent
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Telefan: 7E 45 27 t0
Telefax 784527 01

Saksbeh: Odd Michelse¡t
Saksbeh. dir. tlf: 78 45 27 03

Org.m: 964830711
Bankkonlo: 4912 050 0103



Hasvik kommune Arkiv: 030

Arkivsaksnr: 20181762-l

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalgssak Møtedato

Kommunestyret 25118 17.04.2018

Drøftingssaker - L7. april 2018

<<Konsekvensutredning nytt fergeleie ved Isnestoften>>

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Hasvik kommunestyrehar avsatt midler til <Konsekvensutredning nytt fergeleie ved
Isnestoften> på budsjett for 2018.

Bakgrunn

Et samstemt Kommunestyre har over tid arbeidet for å få fergesambandet Hasvik-fastland flyttet
fra Øksfiord til området ved Isnestoften.

Hasvik kommune ga i sin uttalelse til NTP handlingsprogram 2018-2023 uttrykk for viktigheten
av å flytte fergeleiet til Isnestoften:

Riksvegtiltak:
Hasvik kommune har ikke riksveger i kommunen, og er ikke direkte kn¡rttet opp mot riksveg.
Fergesambandet Hasvik - Øksfiord var fram til 1.1.2010 en del av riksvegfergesambandet, men
ble fra dette tidspunkt overført til fflket.
Hasvik kommune krevet at fergesambandet Hasvik-Øksfiord tilbakeføres til staten, og
gjenoppnå status som riksvegferge. Dette bes tatt inn som et konkret tiltak i NTP
handl ingsprogram 20 I 8-2023 .
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Som en viktig del av dette arbeidet er det naturlig at fergeleiet for fergesambandet tillfra Hasvik
etableres ved Isnestoften i Alta kommune, og knyttes direkte mot E6.

Finnmark Fylkesting fattet i sak 5/17 <<Omklassifisering av fv SS2,fergesambandet Øksfjord-
Hasvilo> følgende vedtak :

I . <<Fylkestinget ber om at det iverksettes en sølmadsprosess for overføring til statlig
ferge s amb and for ferge streløtinge n Hasv ik-Ø lcsfi ord >

2. <Fylkeslingetforutsetter at en omlegging ikke har negative økonomiske
ko ns e kv e n s e r fo r F innmar k F y I ke s ko mmune i for ho I d t i I i nn g åt t e

langtidskontrakter>

Vurdering

Før det inngås samarbeid med aktører som kan foreta konsekvensutredningen, er det viktig at
Hasvik kommune har en klar formening av hva som skaltas med i utl"edningen.

Hasvik kommune har fätt utarbeidet to utredninger vedr fergesambandet Hasvik - Øksfiord:

2013: Bedriftskompetanse
<Underkapasitet på fergeforbindelsen Hasvik - Øksfjord, Konsekvenser for
verdiskaping og næringsutvikling i Hasvik kommune.>> Bedriftskompetanse.

2016: Møreforskning
<<Fergesambandet Hasvik-Øksfiord. En vurdering av tilbud og etterspørsel>>

Disse to utredningene gir samlet et godt bakteppe for det videre arbeidet med
konsekvensutredning av nytt fergeleie ved Isnestoften.

Saken fremlegges Kommunestyret for en grundig drøfting av hva en konsekvensutredning av
nytt fergeleie ved Isnestoften skal inneholde, og legges derfor fram uten innstilling.

21



Hasvik kommune Arkiv: 030

Arkivsaksnr: 20181763-l

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvalp Utvalsssak Møtedato

Kommunestyret t3/lB 17.04.2018

Orienteringssaker - L7. april 2018

Innstilling

Sakene tas til orientering.

Saksopplysninger

1. Saker fra Ungdomsrådet
2. Folkeavstemming 14.mai <<Finnmark som egen kommune>
3. Forprosjektering <Flerbrukshall>
4. Folkeavstemming om Slkessammenslåing

Bakgrunn

Det gis i møtet orientering om ovennevnte saker.
Møtereferat fra Ungdomsrådet vedlegges.
Brev fra Finnmark fylkeskommune om folkeavstemming vedlegges

Vurdering
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REFERAT FRA MøTE I UNGDOMSRÅDET DEN 28.3.2018

Sted: Skippergata 19, Breivikbotn kl. t7.00

Til stede: Barbro Nilssen, Malin Nilsen, Joachim Hansen Jessen, Øystein Pedersen

På telefon deltok Susanne Hansen

SAKSLISTE:

1/18 Ungdomsklubb

2/18 Nett til ballbingene i Br.botn og Sørvær

3/L8 Tildelingskriterier for komm una lt stipend

4/18 LAN-turnering

5/L8 Nytt møtetidspunkt

6/L8 Nye medlemmer til ungdomsrådet

BEHANDLING:

TITS UNGDOMSKLUBB

Ungdomsrådet foreslår å avholde ungdomsklubb for aldersgruppen fra S.trinn til 25 år på

lørdager én gang i måneden fra 25.mai. Det skal være et alkoholfritt arrangement, og vi

planlegger servering av mat første gang. Det foreslås å legge arrangementet til Br.botn

ungdomsklubb. Vi foreslår at det settes opp med gratis skyss, f.eks. ved at vi kan dekke

skyss med privatbiler fra Hasvik og Sørvær. Foreløpig dato for første gangs arrangement er

26.mai. Susanne følger opp saken med oppvekstleder.

Enstemmig vedtatt

2lt8 NETT TtL BALLBTNGENE I ER.BOTN OG SøRVÆR

Det er behov for nett til å fange opp fotballer slik at de ikke havner i sjøen (Sørvær) eller på

avveie ned mot fotballbanen (Br.botn. Susanne fiølger opp saken med oppvekstleder.

Enstemmig vedtatt



3lt8 TTLDELTNGSKR|TERTER FOR KOMMUNALT STTPEND

Ungdomsrådet foreslår at det oversendes følgende innspill til Hasvik kommune vedrørende

tildelingskriterier for kommunalt stipend :

Hasvik kommune har hvert år tildelt et lite stipend til elever i videregående skole og

studenter ved høgskoler og universitet. Det har ikke vært tildelt elever som har vært under
fagbrevsopplæring i bedrift.

Kommunen har hatt følgende tekst de har fulgt ved tildeling:

Hasvik kommune tildeler etter søknad stipend til elever fra Hasvik kommune som tar utdanning ved
v ide reg âe nd e sko I e r e I I e r h øg s kol e/u n iv e rsitet.

I praksis har dette blitt behandlet slik at ungdommer under fagbrevsopplæring ikke har

mottatt/vært søkerberettiget til, ti lskudd.

Etter ungdomsrådets syn mener vi at det ikke er riktig at stipendet skal utelate de

personene som er under fagbrevsopplæring i bedrift. De er jo per definisjon ennå ikke

ferdig med videregående opplæring, og de har samme rett til finansieringsstØtte fra Statens

Lånekasse som de Øvrige elevene og studentene ved víderegående

skole/høgskole/universitet. Vi er helt sikker på at det ikke har vært hensikten til Hasvik

kommune at den skal utelate elever som fortsatt er under utdanning - men hvor dette skjer

som en del av det ordinære utdanningsløpet - i bedrift.

Hasvik Ungdomsråd ber Hasvik kommune om å se på tildelingskriteriene for kommunalt

stipend, og vurdere om ikke disse skal endres/presiseres slik at de også inkluderer elever

u nder fagbrevsopplæring.

Uttalelsen er enstemmig vedtatt og oversendes Hasvik kommune

4lL8 LAN-TURNERTNG

Ungdomsrådet ønsker å arrangere en LAN-turnering for ungdom i kommunen, dersom man

får påmeldte til slik arrangement.

Barbro tar kontakt med Kvalsund ungdomsråd for å få informasjon om hvordan de la opp et

slik arrangement for ungdom i sin kommune. Dersom det er interesse for et slik

arrangement den 2o.-22juli kan dette tas med i programmet for kommunens

Sørøysommerkalender.

Enstemmig vedtatt

slLs NYTT MørE

Forslag til nytt mØtetidspunkt: Lørdag 28.april kl. 17.00



Enstemmig vedtatt

6lt8 NYE MEDTEMMER ¡ UNGDOMSRÅDET

Ungdomsrådet bør ha medlemmer fra ungdomstrinnet i kommunen. Susanne skal snakke

med ungdommen og høre hvem som kan tenke seg å delta i ungdomsrådet.

Enstemmig vedtatt

Møtet hevet kl. 18.



RS 15/18 Hasvik Kontrollrapport 2017 ved¡ørende
skatteoppkreverfu nksjonen for H asvi k kom m u ne
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V Hasvik kommune

Kommunestyret

Rådhuset - Kommunestyresalen

20.02.2018

09:00 - 14:00

Møteprotokoll

Utvalg:

Møtested:

Dato:

Tidspunkt:

Til stede:

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for
Eva D. Husby Leder AP
Lars Hustad Nestleder AP

Siv Olsen Gamst Medlem AP
Stian Skogly Varamedlem AP Per Hansen

Monika Olsen Medlem AP
Elisabeth S. Mikalsen Medlem AP
Harald Isaksen Medlem AP
Gerd Karlsen Varamedlem AP Gunnar Mauseth

Roy Mienna Medlem AP
Øystein Pedersen Medlem AP
Odd Ivar Gladsø Medlem H
Steinar Gamst Christensen Medlem H
Susanne Hansen Medlem H
Carina Prytz-Wallmann Medlem

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn

SP

Stilling
Odd Michelsen

Merknad i møte:

Møteleder:

Eva D. Husby

Ordfører

Møteprotokoll er godkjent øv valgte representanter



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

PS l/18

PS 2/18

PS 3/18

DRØ I/18

RS 1/18

RS 2/18

RS 3/18

oRI l/18

Innhold Lukket

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av protokoll fra fonige møte

Bolyst i Hasvik kommune

Klage

HASVIK MENIGHETSRA,D - Hovedutskrift fra møte 7. des.
20ï7 kl 12:30

,4rsrapport for 2017 fra Skatteoppkreveren i Hasvik

Orienteringssaker

Arkivsaksnn

2018/509

2018149

20t7tr096

20181389



PS 1/18 Godkjenning av innkalling /

Kommunestyrets behandling av sak I/2018 i møte den 20.02.2018:

Behandling

Ingen merknader til innkallingen.

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 2/18 Godkjenning av saksliste /

Kommunestyrets behandling av sak 2/2018 i møte den 20.02.2018:

Behandling:

Ingen merknader til sakslisten

Vedtak:

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 3/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte I

Kommunestyrets behandling av sak 3/2018 i møte den 20.02.2018

Behandling:

Ingen merknader til møteprotokollen fra forrige møte.



Vedtak:

Møteprotokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

DRØ 1/18 Bolyst i Hasvik kommune 2018/509

Kommunestyrets behandling av sak I/2018 i møte den 20.02.2018:

Behandling:

BOLYST i Hasvik er at av satsingsområdene i 2018.

Via tverrpolitisk gruppearbeid kom det inn mange gode og konstruktive innspill på tiltak. Dette tas med i
kommunestyrets videre arbeid med BOLYST.

<Jakten på bolysb 4-T.september i regi av Finnmark fotballkrets inngår som et viktig element i den
helhetlige satsingen på bolyst i Hasvik i 2018.

Vedtak:

RS 1/18 Klage

RS 2/18 HASVIK MENIGHETSRÅD - Hovedutskrift frz møte 7. des. 2Ol7 kl
12:30

RS 3/18 Årsrapport for 2017 fra Skatteoppkreveren i Hasvik

ORI l/lE Orienteringssaker I

Kommunestyrets behqndling av sak I/2018 i møte den 20.02.2018:

Behandling:

Eva D. Husby fremmet følgende forslag

Følgende saker ble det orientert om:

- Lopphavet
- Møte med Telenor



- Tunellen
- Fergesaken
- Lillehavet

Vedtak:




