
w Hasvik kommune

Formannskapet

Rådhuset - Kommunestyresalen

04.04.2018

09:00 - l0:00

Møteprotokoll

Utvalg:

Møtested:

I)ato:

Tidspunkt:

Til stede:

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

Siv Olsen Gamst Medlem AP
Per Hansen Medlem AP
Odd Ivar Gladsø Medlem

tr'ølgende fra administrasjonen møtte:

Navn

H

stilling
Odd Michelsen

Erik Arnesen

Merknad i møte:

Møteleder:

Eva D. Husby

Leder

Møteprotokoll er godkjent av valgte representanter



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

PS 18/18

PS 19/18

PS 20lr8

PS 2ll18

PS22IT8

PS 23118

DFiØ 4II8

oRI4/18

RS 4/18

Innhold Lukket

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av møteprotokoll fra forige møte

Byggsak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -
Gnr/Bnr.l5l199 - Badstue - Alvidas Apeikis

Søknad om tilskudd til kjøp av båt - "Ziku" - Tor Agnar
Antonsen

Næringsfondsstrategi 20 1 8

Drøftingssaker - 4. april20l8

Orienteringssaker - 4. april2018

MENIGHETSnÅD: Hovedutskrift fra møte 22. feb 2018 i
Hasvik

Arkivsaksnr

20t8lsr4

20t81642

2018/532

20181428

2017/962

201711096



PS 18/18 Godkjenning av innkalling /

Formannskapets behandling av sak 18/2018 i møte den 04.04.2018:

Behandling:

Ingen merknader til innkallingen.

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 19/18 Godkjenning av saksliste /

Formannskapets behandling av sak 19/2018 i møte den 04.04.2018:

Behandling:

Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak:

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 20118 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte I

Formannskapets behandling qv sak 20/2018 i møte den 04.04.2018

Behandling:

Ingen merknader til møteprotokollen

Vedtak:

Møteprotokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.



PS 21118 Byggsak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -
Gnr/Bnr.l5ll99 - Badstue - Alvidas Apeikis 20181514

Formannskapets behandling av sak 21/2018 i møte den 04.04.2018:

Innstilling

Saken legges fram uten innstilling da teknisk etat ønsker at saken tas opp til politisk diskusjon i
Hasvik Formannskap for avgjørelse.

Behandling:

Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven $ 2l-4 (l), jfr. $ 20-4 a) gis Alvidas Apeikis tillatelse til oppføring
av badstue på gnr. 15, bnr. 199 i henhold til søknad datert 12.02.2918.

Badstuens plassering på tomten fremgår av vedlagte kartskisse Dl-1.
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Forslaget fra Eva D. Husby ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven $ 21-4 (1), jfr. $ 20-4 a) gis Alvidas Apeikis tillatelse til oppføring
av badstue på gnr. 15, bnr. 199 i henhold til søknad datert12.02.2018.

Badstuens plassering på tomten fremgår av vedlagte kartskisse D l-1.
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PS 22118 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - ttzikutt - Tor Agnar Antonsen
2018t642

Formannskapets behandling av sak 22/2018 i møte den 04.04.2018

Innstilling

Tor Agnar Antonsen innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til kjøp av fiskefartøyet <Ziku> under
forutsetning av fullfinansiering av kjøpet, og at båten registreres i Hasvik kommune.

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.

Ved salg av båt innen 3 år fra utbetaling av tilskudd, skal tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig.

Beløpet belastes <<Kommunalt næringsfond - kommunale midler)

Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond av 27. februar
2017. Avg¡ørelsen kan i henholdtil Forvaltningsloven $ 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage sendes

til Hasvik kommune, postboks 43,9593 Breivikbotn.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tor Agnar Antonsen innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til kjøp av fiskefartøyet <Ziku> under
forutsetning av fullfinansiering av kjøpet, og at båten registreres i Hasvik kommune.

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.

Ved salg av båt innen 3 år fra utbetaling av tilskudd, skal tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig.

Beløpet belastes <<Kommunalt næringsfond - kommunale midler>

Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond av 27 . februar
2017. Avg¡ørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven $ 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage sendes

til Hasvik kommune, postboks 43,9593 Breivikbotn.



PS 23118 Næringsfondsstrategi 2018 20181532

Formannskapets behandling av sak 23/2018 i møte den 04.04.2018

Innstilling

Nærinssfondsmidler for 2018 fordeles på følsende hovedområder:

RUP-midler Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
RUP-midler Næringsutvikling og kompetanse
Kommunale midler

kr.250.000,-
kr.250.000,-
kr.500.000,-

TOTALT kr.1.000.000.-

<Retningslinjer kommunalt næringsfond> vedtatt i kommunestyret 27.02.2017 legges til grunne
for tildelingene. I tillegg tas det hensyn for føringer fra KMD for tildelinger av RUP-midler for
områdene <Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn> & <Næringsutvikling og kompetanse))

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nærinssfondsmidler for 2018 fordeles på følsende hovedområder:

RUP-midler Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
RUP-midler Næringsutvikling og kompetanse
Kommunale midler

kr.250.000,-
kr.250.0000-
kr.500.000,-

TOTAI,T kr.l. -000^000--

<Retningslinjer kommunalt næringsfond> vedtatt i kommunestyret 27.02.2017 legges til gnrnne

for tildelingene. I tillegg tas det hensyn for føringer fra KMD for tildelinger av RUP-midler for
områdene <Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn> & <Næringsutvikling og kompetanse).

DRØ 4ll9Drøftingssaker - 4. april2018 20181428

Formannskapets behandling av sak 4/2018 i møte den 04.04.2018:

Behandling:

I)isse sakene ble drøftet:



- Nordre molokrok

- Konsekvensutredning "Isnestoften"

- Flerbrukshall

Vedtak:

ORI 4/18 Orienteringssaker - 4. april2018 20171962

Formannskapets behandling av sak 4/2018 i møte den 04.04.2018:

Behandling:

Det ble orientert om disse sakene:

- Folkeavstemming om sammenslåing av Troms og Finnmark

- Äpning av turstien "Sørøyapå langs"

Vedtak:

RS 4/18 MENIGHETSRÅD: Hovedutskrift fra møte 22. feb 2018 i Hasvik




