
 

Hasvik kommune Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 

Dato: 14.06.2018 

Tidspunkt: 09:00 - 13:00 

 

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  

Monika Olsen Medlem AP  

Harald Isaksen Medlem AP  

Gunnar Mauseth Medlem AP  

Roy Mienna Medlem AP  

Odd Ivar Gladsø Medlem H  

Steinar Gamst Christensen Medlem H  

Susanne Hansen Medlem H  

Carina Prytz-Wallmann Medlem SP  

Mona Mauseth Varamedlem AP  

Gerd Karlsen Varamedlem AP  

Steinar Furøy Varamedlem SP  

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Odd Michelsen  

Erik Arnesen  

Gro Marie J. Nilssen  

 

Merknad i møte: 

 

Møteleder: 

Eva D. Husby  

Ordfører 

   

Møteprotokoll er godkjent av valgte representanter 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold                                              Lukket Arkivsaksnr. 

RS 5/18 Møteutskrift fra representantskapsmøte i KUSEK IKS den 

7.mai 2018 

2018/792 

RS 6/18 Møteprotokoll representantskapsmøte Vefas IKS - 27. april - 

Signert 

2018/913 

PS 11/18 Godkjenning av innkalling  

PS 12/18 Godkjenning av saksliste  

PS 13/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

PS 14/18 Gebyr feiing av fritidsboliger 2018/45 

PS 15/18 Regnskaps- og finansrapport pr. 1. tertial 2018 2018/937 

PS 16/18 Hasvik kommunes årsmelding for 2017 2018/784 

PS 17/18 Hasvik kommunes årsregnskap for 2017 2018/518 

PS 18/18 Disponering av midler fra "Grønne konsesjoner" 2018/941 

PS 19/18 Revidering av barnehagevedtekter 2018/959 

ORI 3/18 Orienteringssaker - 14. juni 2018 2018/763 

 

 

  



PS 11/18 Godkjenning av innkalling  

Kommunestyrets behandling av sak 11/2018 i møte den 14.06.2018: 

Behandling: 

Ingen merknader til innkallingen. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

PS 12/18 Godkjenning av saksliste / 

Kommunestyrets behandling av sak 12/2018 i møte den 14.06.2018: 

Behandling: 

Ingen merknader til sakslisten. 

 

Vedtak: 

Sakslisten ble enstemmig godkjent. 

 

PS 13/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte / 

Kommunestyrets behandling av sak 13/2018 i møte den 14.06.2018: 

Behandling: 

Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 

 

Vedtak: 

Møteprotokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 

 

PS 14/18 Gebyr feiing av fritidsboliger 2018/45 

Formannskapets behandling av sak 6/2018 i møte den 30.01.2018: 

Innstilling: 

Hasvik kommune innfører gebyr for feiing, tilsyn av ildsteder og røykanal på lik linje med andre 

bygginger som har slik infrastruktur. Gebyret på kroner 866,4 eks mva betales 1 gang pr år i det året hvor 

feiing og tilsyn utføres. 

 

 

 



Behandling: 

 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Hasvik kommune innfører gebyr for feiing av fritidsboliger. Gebyret på kroner 866,4 eks mva betales i 

det året hvor feiing og tilsyn utføres. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hasvik kommune innfører gebyr for feiing av fritidsboliger. Gebyret på kroner 866,4 eks mva betales i 

det året hvor feiing og tilsyn utføres. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 14/2018 i møte den 14.06.2018: 

Innstilling: 

Hasvik kommune innfører gebyr for feiing av fritidsboliger. Gebyret på kroner 866,4 eks mva betales i 

det året hvor feiing og tilsyn utføres. 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hasvik kommune innfører gebyr for feiing av fritidsboliger. Gebyret på kroner 866,4 eks mva betales i 

det året hvor feiing og tilsyn utføres. 

 

PS 15/18 Regnskaps- og finansrapport pr. 1. tertial 2018 2018/937 

Formannskapets behandling av sak 45/2018 i møte den 06.06.2018: 

Innstilling: 

 

Hasvik kommunestyre tar regnskap- og finansrapport for 1.tertial 2018 til orientering. 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Hasvik kommunestyre tar regnskap- og finansrapport for 1.tertial 2018 til orientering. 

Kommunestyrets behandling av sak 15/2018 i møte den 14.06.2018: 

Innstilling: 

 

Hasvik kommunestyre tar regnskap- og finansrapport for 1.tertial 2018 til orientering. 



Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hasvik kommunestyre tar regnskap- og finansrapport for 1.tertial 2018 til orientering. 

 

PS 16/18 Hasvik kommunes årsmelding for 2017 2018/784 

Formannskapets behandling av sak 47/2018 i møte den 06.06.2018: 

Innstilling: 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Hasvik kommunes årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Hasvik kommunes årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 16/2018 i møte den 14.06.2018: 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Hasvik kommunes årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hasvik kommunes årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 



PS 17/18 Hasvik kommunes årsregnskap for 2017 2018/518 

Formannskapets behandling av sak 46/2018 i møte den 06.06.2018: 

 

Innstilling: 

1. Hasvik kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes. 

 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017, kroner 4 783 513, avsettes 

til disposisjonsfond. 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1.Hasvik kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes. 

2.Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017, kroner 4 783 513, avsettes til 

disposisjonsfond. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 17/2018 i møte den 14.06.2018: 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1.Hasvik kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes. 

 

2.Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017, kroner 4 783 513, avsettes til 

disposisjonsfond. 

 

Behandling: 

Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. 

  

Forslag fra Hasvik Høyre v/Steinar G. Christensen: 

1. Hasvik kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017, kroner 3 000 000, avsettes til 

disposisjonsfond. 

3. kroner 1 783 513 avsettes til ekstraordinært vedlikehod på kommunale bygg, boligmasse og 

uteområder. 

  

Forslaget fra Eva D. Husby ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer. 

 

 



Vedtak: 

1.Hasvik kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes. 

2.Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017, kroner 4 783 513, avsettes til 

disposisjonsfond. 

 

PS 18/18 Disponering av midler fra "Grønne konsesjoner" 2018/941 

Formannskapets behandling av sak 44/2018 i møte den 06.06.2018: 

Innstilling: 

Saken videresendes Kommunestyret uten innstilling. 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken oversendes Kommunestyret for behandling. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 18/2018 i møte den 14.06.2018: 

Innstilling: 

Saken videresendes Kommunestyret uten innstilling. 

 

Behandling: 

Forslag fra Hasvik Arbeiderparti v/Siv O. Gamst: 

Hasvik kommunestyre verdsetter det store engasjementet innbyggerne har vist med å komme med gode 

og konstruktive innspill på disponering av midler fra "Grønne konsesjoner" for fortsatt vekst, utvikling og 

bolyst i Hasvik kommune. 

 

Hasvik kommunestyre vil i det videre arbeide med disponering av midlene ta hensyn til de innspill som 

mer gitt, og prioriterer i første omgang følgende hovedsatsingsområder: 

 Lekeplass/aktiviteter for barn 

 Helsesenteret/Soltun/tiltak for eldre 

 Flerbrukshall 

Administrasjonen bes om å utarbeide et kostnadsoverslag før følgende tiltak med tanke på gjennomføring 

i 2018: 

 Lekeplass Hasvik skole 

 Lekeplass Hasvik barnehage 



 Lekeplass Breivikbotn skole 

 Lekeplass Breivikbotn barnehage 

 Lekeplass Sørvær skole 

 Lekeplass Sørvær barnehage 

 Møbler og gardiner dagligstue ved Hasvik helsesenter 

Flerbrukshall søkes medfinansiert via spillemidler. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å 

iverksette tiltak for 2018. 

Øvrige tiltak innarbeides i økonomiplan for 2019-2021. 

Herunder blant annet: 

 Oppgradering av skoler og barnehager 

 Bidrag til idrett og friluftsområder 

  

Forslag fra Hasvik Høyre v/Steinar G. Christensen: 

Hasvik Høyre foreslår følgende disponering av midler fra Grønne konsesjoner: 

1. 500 000 til oppgradering av lekeplasser i kommunen 

2. 1 000 000 til sansehage ved Hasvik helsesenter 

3. 500 000 til prosjektering av eventuell hall/flerbrukshall i kommunen 

4. Lysløype Hasvik 1 000 000,- 

5. Infrastruktur tiltak 1 000 000,- 

6. Samfunnshuset Breivikbotn 1 000 000,- 

Hasvik Høyre foreslår at resterende fordeles til investeringer over en 10 års periode, med +/- 2,5 mill pr. 

år etter kommunestyrets prioritering. 

  

Forslagene fra Hasvik Arbeiderparti og Hasvik Høyre ble satt opp mot hverandre. 

  

Forslaget fra Hasvik Arbeiderparti ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer. 

 

Vedtak: 

Hasvik kommunestyre verdsetter det store engasjementet innbyggerne har vist med å komme med gode 

og konstruktive innspill på disponering av midler fra "Grønne konsesjoner" for fortsatt vekst, utvikling og 

bolyst i Hasvik kommune. 

  

Hasvik kommunestyre vil i det videre arbeide med disponering av midlene ta hensyn til de innspill som 

mer gitt, og prioriterer i første omgang følgende hovedsatsingsområder: 

 Lekeplass/aktiviteter for barn 



 Helsesenteret/Soltun/tiltak for eldre 

 Flerbrukshall 

Administrasjonen bes om å utarbeide et kostnadsoverslag før følgende tiltak med tanke på gjennomføring 

i 2018: 

 Lekeplass Hasvik skole 

 Lekeplass Hasvik barnehage 

 Lekeplass Breivikbotn skole 

 Lekeplass Breivikbotn barnehage 

 Lekeplass Sørvær skole 

 Lekeplass Sørvær barnehage 

 Møbler og gardiner dagligstue ved Hasvik helsesenter 

Flerbrukshall søkes medfinansiert via spillemidler. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å 

iverksette tiltak for 2018. 

Øvrige tiltak innarbeides i økonomiplan for 2019-2021. 

Herunder blant annet: 

 Oppgradering av skoler og barnehager 

 Bidrag til idrett og friluftsområder 

 

PS 19/18 Revidering av barnehagevedtekter 2018/959 

Kommunestyrets behandling av sak 19/2018 i møte den 14.06.2018: 

Innstilling: 

Reviderte vedtekter for kommunens barnehager vedtas og er gjeldende fra 20.08.18. Samtidig 

oppheves gjeldende vedtekter. 

 

Behandling: 

Monika Olsen fratrådte i denne saken. 

  

Endringsforslag fra Hasvik Høyre v/Susanne Hansen: 

Som innstilling med følgende endring: 

12 ferie 

Alle barn i barnehage skal avvikle 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, der 2 av ukene skal være 

sammenhengende i perioden 1. juni - nytt barnehageår. 

  

Det ble første stemt over endringsforslaget fra Hasvik Høyre: 4 for 11 mot. 



  

Eva D. Husby fremmet så innstillingen som sitt forslag til vedtak. 

  

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Reviderte vedtekter for kommunens barnehager vedtas og er gjeldende fra 20.08.18. Samtidig oppheves 

gjeldende vedtekter. 

 

ORI 3/18 Orienteringssaker - 14. juni 2018 2018/763 

Kommunestyrets behandling av sak 3/2018 i møte den 14.06.2018: 

 

Følgende saker ble det orientert om: 

 Vern av Lopphavet 

 Næringssaker 

 Etablering skuterløyper 

 Jakten på Bolyst 

 Sørøysommer 2018 

 Ferge og hurtigbåt 

 Rein i bygda 

 

 

 

 

 


