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Hasvik kommune Arkiv: 314

Arkivsaksnr: 201811325-2

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvals Ufvalsssak Møtedato

Formannskapet 93/t8 1 8.10.201 8

Delingssak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Gnr.3 Bnr.4 - Kristine
Brevik

Innstilling

Hasvik Formannskap som Matrikkelmyndighet imøtekommer søknad fra Kristine Breivik og

Lars Bjørn Mehus om fradeling av festetomt på ca I mål fra Gnr 3 Bnr 4 Veines. Den fradelte
parsellen skal festes av Britt Nyheim og Hans Fredrik Arnesen som er eiere eksisterende

fritidsbolig på Gnr 3 Fnr 4.

Saksopplysninger

Kristine Breivik og Lars Bjørn Mehus harkjøpt Gnr 3 Bnr 4 Veines i Hasvik kommune. Det
søkes om fradelingen av en parsell (festetomt) på ca 1 måljfr kart som skal festes av Britt
Nyheim og Hans Fredrik Arnesen som er eiere av fritidsbygning på eiendommen. Tidligere eier
av Gnr 3 Bnr 4 Reidar Karlsen hadde inngått avtale om punktfeste på området rundt
fritidsboligen for å sikre at eierne av denne bygningen skulle ha adkomst og andre rettigheter
tilknyttet fritidsboligen (se vedlegg). Dagens eiere av Gnr 3 Bnr 4 søker om fradeling av en

ffsisk parsell på 1 mål fifr kart) rundt eksisterende bygning.

Bakgrunn

Kristine Breivik og Lars Bjørn Mehus harkjøpt Gnr 3 Bnr 4 Veines i Hasvik kommune. På

denne eiendommen er det en fritidsbolig tilhørende Britt Nyheim og Hans Fredrik Amesen.
Tidligere eier av Gnr 3 Bnr 4 hadde inngått avtale om punktfeste på området rundt fritidsboligen
for å sikre at eier av denne bygningen skulle ha adkomst til fritidsboligen (se vedlegg) Det er

ikke blitt rekvirert noen utmåling av tidligere eier, men dagens eiere ønsker å fü ordnet opp i
dette. Det er derfor blitt rekvirert fradeling av en parsell rundt eksisterende fritidsbolig
tilhørende Breivik og Mehus. Teknisk etat har orientert Breivik og Mehus om at den fradelte
parsellen ikke er et punktfeste slik avtalen foreligger, men en f,sisk utmålt eiendom.



Fljemmelshaveme ønsker at utmålingen blir giort i henhold til rekvisisjonen noe som vil være
positivt for Nyheim og Arnsen. Den fradelte parsellen som er omsøkt utgiør ca 1 måI.

Vurdering

Teknisk etat innstiller søknaden positivt til Formannskapets behandling.

Vedlegg
1 file 22



Hasvik kommune Arkiv: 161413

Arkivsaksnr: 2018/730-17

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. 16 Bnr 413 - Rick Larsen

Innstilling

Hasvik Formannskap opprettholder sitt avslag framøte23.08.2018 SAK 75ll8hvor søknad fra
Rich Larsen om fradelin g av 3 parseller fra Gnr 16 Bnr 413 for bygging av fritidsboliger ble

avslått. Dette da det ikke er kommet inn nye momenter i saken som danner grunnlag for å
imøtekomme innsendte klage. Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmarkjf plan- og

bygningsloven $ 1-9.

Saksopplysninger

Rich Larsen søkte om fradeling av 3 parseller fra sin eiendom Gnr l6 Bnr 413 i Hasfiordveien
70. Formannskapet behandlet søknaden i sitt møte 23.08.2018 som SAK 75118 hvor søknaden

om fradeling ble avslått. Larsen har nå sendt klage på avslaget og saken oversendes

Formannskapet til ny behandling.

I forarbeidet med behandling av delingssøknaden tilmøte 23.08.2018 ble saken sendt på høring
til sektormyndighetene som skal ha saken til uttalelse siden eiendommen ligger i LNF- C
området. Fylkesmannen, Landbruksmyndighetene og Fylkeskommunen har alle gått imot
fradelingen som omsøkt. Som vedlagte kart viser vil det ikke være mulig å innfri kravet i
bestemmelsen i LNF-C områder hvor det heter at det skal være 100 meter mellom bygningene.

Bakgrunn

De fradelte parsellene skulle benyttes til bygging av fritidsboliger for Larsen sine søsken/bam.

Larsen skriver i sin klage at dersom bygningene står for nærme hverandre vil Larsen justere

plasseringene av bygningene for å tilfredsstille kravene til avstand i henhold til plan- og

bygnihgsloven. Larsen skriVer i sin klage át fiâdeling og byghingêr Vil ikke være df hindêr for

Utvale Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 941t8 1 8. 1 0.201 I



allmenn ferdsel i strandsonen. Larsen trekker fram i sin klage at det tidligere har gitt tillatelser
om fradeling i Hasfiord. De tidligere gitte tillatelser er forskjellig fra Larsen sin sak da kravet
om minsteavstand på 100 meter mellom bygningene er imøtekommet med god margin.

Vurdering

Da det ikke er kommet fram nye momenter i saken som ganger Larsen sin klage ber teknisk etat

at avslaget opprettholdes og oversendes Fylkesmannen i Finnmark for behandling

Vedlegg
I Klage - melding om vedtak - delingssak
2 Uttalelse til søknad om deling av eiendom 16 413 - Hasvik kommune
3 Uttalelse til søknad om deling av eiendom 16-413 - Hasvik kommune
4 Svar - Høring - Delingssak - Søknad om deling av eiendom
6 201801675-3uttalelse vedrørende søknad om deling av eiendom - gnr. 16413, Hasvik

kommune
7 Yedrørende søknad om deling av gbnr 161413 i Hasvik kommune
I Uttalelse fra Kystverket - Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. 16 Bnr 413 -

Hasvik kommune - Finnmark fflke
9 Vedrørende søknad om deling av eiendom - Gnr. 16 Bnr 413 - Harstad kommune
10 Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. 16 Bnr 413 - Rick Larsen
l1 Gnr 16 Bnr 413 LNF-C kartdel



Hasvik kommune Arkiv: 16196

Arkivsaksnr: 201811238-3

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvals Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 95118 1 8. 1 0.201 I

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr 16 Bnr 96 - Frode
Karlsen

Innstilling

Etter en helhetsvurdering av alle de nevnte momenter i saken anbefaler landbrukskontoret for
Hasvik kommune at Frode Karlsen innvilges konsesjon på erverv av gnr. 16, bnr. 96 i Hasvik
kommune.

Saksopplysninger

Frode Karlsen har fremmet søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr. l6,bnr.96 i
Hasvik kommune. Overdrager er Bjørn Holmen som er verge for Ruth Irene Holmen. I vedlagt
brev fra fylkesmannen i Oslo og Akershus kommer det frem at de har gitt samtykket til at Bjørn
Holmen kan selge eiendommen på vegne av Ruth Irene Holmen. Avtalt salgspris er 50 000 kr.
Søker skriver i søknaden at eiendommen <Planlegges brukt som fritidseiendom i sammenheng
med gnr. 16, bnr. 7. Bnr. 96 ligger inne i og er omgitt av gnr. 16, bnr. 7 oger ikke fradelt denne i
matrikkelen. Det er dette som er motivasj onen for også å erverve gnr. I 6, gnr . 96. det planlegges
ikke oppføring av ny bebyggelse på bnr. 96.>
Ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi (1.{IBIO) har eiendommen med gnr. 16 bnr. 7 ettotalt
areal pä 132,2 daa. Eiendommen består av 2I,0 daa innmarksbeite. Resten av eiendommen
Ilt,2 daa er kategorisert som annet markslag.
Ved å studere gårdskartet kommer ikke gnr. 16, bnr. 96 frem. Denne eiendommen er ikke skilt
fra. Etter samtale med søker informerer han om at gnr. 16, bnr. 96 består av en steinknaus.
Eiendommen ligger ved veien, og er på ca. 10 måI.

Bakgrunn

Etter samtale med saksbehandler i Hasvik kommune fremkommer det at det er begrenset med
informasjôn om gnr. 16,bnr.96. Landbrukskonioiei har innhentet dên informasjonen som



Hasvik kommune har tilgjengelig om eiendommen. Det er også innhentet opplysninger fra

erverver. Opplysningene fra erverver samt opplysninger fra kommunen legges til grunn i det

videre saksfremlegget.
Erverver har informert om at eiendommen består av en steinknaus. Et slikt område ansees ikke

for å være dyrka mark. Området har begrenset verdi for landbruket. Spesialbestemmelsen i
konsesjonsloven $ 9, om landbrukseiendom kommer ikke til anvendelse i denne saken.

Det rettslige grunnlaget er konsesjonsloven $ 1, formålsbestemmelsen. Det følgt av denne

bestemmelsen:
<<Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier - og bruksforhold som er mest

gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov.

2. landbruksnæringen.

3. behovet for utbyggingsgrunn.

4. hensynet til milj6et, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.

5. hensynet til bosettingen.>

Etter å ha studert arealplanen til Hasvik kommune fremkommer det at eiendommen ligger under

LNF - C. I planen står det at i Sone C <kan det, dersom sektormyndighetene ikke har

innsigelser, tillates spredt bolig - og ervervsbebyggelse.> Etter samtale med saksbehandler i
Hasvik kommune kan han informere om at det i LNF - C også er gitt tillatelse til
fritidsbebyggelse.
I denne saken ønsker erverver å anvende eiendommen som fritidseiendom. Denne bruken ansees

for å være i samsvar med kommunens arealplan.
Arealplanen er en bindende, gjennomarbeidet plan hvor flere hensyn er blitt lagf vekf på. Da

erververs planer for eiendommen er i tråd med kommunens arealplan trekker det i retning av at

det er mest gagnlig for samfunnet å innvilge konsesjon.
Det aktuelle området som det søkes om konsesjon for er omringet av eiendommen som erverver

allerede i dag eier. Dette gjør at eiendommen er av liten interesse for andre, samt at det kan

antas at den har liten verdi for andre enn erverver. Det å innvilge konsesjon i denne saken vil
være med på å sikre det beste eier - og bruksforholdet for eiendommen.
Et annet hensyn som skal vurderes er hensynet til <miljøet, allmenne naturverninteresser og

friluftsinteresser>. Det følger av søknaden at erverver ikke planlegger oppføring av bebyggelse
på den ervervede eiendommen. Ervervet av eiendommen vil ikke føre til at det skjer endringer

på eiendommen. På grunn av at det ikke skal skje endringer på eiendommen, og den fortsatt vil
være uberørt vil en innvilgelse av konsesjon være med på å verne om <miljøet, allmenne

naturverninteresser og friluftsinteressen). Dette trekker i retning av at det bør innvilges
dispensasjon.

Vurdering

Erververs bruk av eiendommen er i tråd med kommunens arealplan for området.

Ervervet vil sikre det beste eier - og bruksforhold til eiendommen. Dette fordi eiendommen er

omringet av eiendom erverver allerede i dag eier.

Vedlegg
1 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. nov 2003 nr

98
2 Kjøpekontrakt
3 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom



4 Vedtak om fylkesmannens godkjenning av søknad om salg av fast eiendom
6 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr 16 Bnr 96 - Frode Karlsen
7 Gnr 16 Bnr 96



Hasvik kommune Arkiv: 7/8

Arkivsaksnr: 20171862-9

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvals Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 96n8 18.10.2018

Gammelgården - Søknad om dispensasjon fra arealplan - Etablering av
landbruksvirksomhet på G/BNR 715 og718

Innstilling

Hasvik formannskap gir i medhold av Plan- og bygningsloven $ l9 Arfinn Roland dispensasjon

fra LNF-C området for etablering av næringsvirksomhet på Gnr 7 Bnr 5 og Gnr 7 Bnr 8 på

eiendommen Gammelgârd,Dønnes{ord. Før tiltak iverksettes må det framsettes byggesøknad i

henhold til lov og forskrift. Roland gjøres oppmerksom pä at all infrastrukfur som etableres må
plasseres slik at de ikke skjemmer eller skader automatiske fredede kulturminner (se vedlagte
kart 2 stk)

Saksopplysninger

HRProsjekt AS søker på vegne av Arnfinn Roland og Tor-Vegard Roland om dispensasjon fra
Hasvik kommunes arealplan for sone LNF_C i Gammelgård, Dønnesfiord. Søknaden er

begrunnet i at Roland skal starte gårdsdrift på Gnr 7 Bnr 5 og Bnr 8 i Dønnesfiord.

Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i kommunens arealdel knyttet til etablering av ny

landbruksvirksomhet på de nevnte eiendommene med arealbruk nevn nedenfor. Søknaden

vurderes ikke til äberøre $ 1-S i plan- og bygningsloven særskilt, i og med at byggegrense her er

satt i kommuneplanens areraldel.
Primærsatsingene på gården er definert som beitedyr (sau og boergeit), grønnsaksproduksjon,

þlling og egg. I tillegg ønskes gården tilrettelagt for gårdsturisme, en tilleggsnæring familien
anser som viktig.
Av infrastruktur planlegges det:

o å bygge en stålhall pä200 kvm, uten fast gulv som skal være kaldfiøs og lager. Bygges
settes på ringmur. Videre planlegges det sjøhus på ca 55 kvm med utleiedel i to etasjer i



overkant av den gamle kaia på Gammelgård. Her planlegges det i underetasjen brukt til
klasserom samt lager for landbruksmateriell som er nødvendig for flytting av dyr
sjøveien. 2 etasje ønskes lagt til rette for utleie i forbindelse med gårdsturisme. Videre
planlagges denne gamle kaia restaurert slik at den kan fungere for mindre båter. Det
planlegges også å sette opp fiskehjell innenfor området.

Oppføring av nytt våningshus. I utgangspunktet planlegges dette gjenreist på en

eksisterende grunnmur fra et bolighus som ble revet i 1985

Etablering av privat vannforsyning enten gjennom brønn evt fra elven et godt stykke
ovenfor planlagt og eksisterende bebyggelse. Her mener tiltakshaver at elva som renner
giennom dalen fra Gammelgårdvannet til sjøen er tilstrekkelig for å dekke vannbehovet.
Elva gir stabil tilgang til vann giennom hele året. Videre må det etableres privat
avløpsanlegg (minirenseanlegg) med tørker, slik at slamtømming unngås. Tiltakshaver
er kjent med at det må innhentes utslippstillatelse fra kommunen og denne vil gjelde
både for våningshuset og sjøhuset. Det vurderes ikke som nødvendig med toalett i
tilknytning til driftsbygningen.
Etablering av landbruksvei (traktorvei) fra eiendommen med tilknytning til
Dønnesfiordveien. Landbruksveien vil bli prosjekfert i henhold til virksomhetens behov
Hittil er allerede gitt tillatelse til opparbeiding av veg og snuplass med tilknytning mot
eksisterende vei til Dønnesfiord.
I tillegg planlegges det satt opp flere ikke permanente bygg (polytuneller/drivhus) til
dyrking.

Søknaden har vært pähøringhos sektormyndighetene hvor sekformyndighetene ikke har hatt
negative merknader i saken, men kommet med anmerkninger av funn på fredede kulturminner

Reinbeitedistrikfet har sendt sitt svar på høringen der de går imot etableringen begrunnet med
økf aktivitet som følge av gårdsturisme. Reinbeitedistriktet har etter dialog med Roland endret

sin holdning (ovenfor Roland) i saken da de ble gjort kjent med at gårdsturismesatsingen ikke er

av slike dimensjoner som først antatt.

Området er befart av arkeologer fra Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Det er gjort flere
funn av automatisk fredede samiske kulturminner. Uttalelser fra Sametinget og Finnmark
Fylkeskommune motsetter seg ikke den omsøkte næringsetableringen så fremst det ved
plassering av bygninger, veier, vannledning osv tas hensyn til funn av frede kulturminner.
Plasseringen av infrastruktur som følge av næringsetableringen må ikke skjemme eller skade
fredede kulturminner.

Nabo til etableringen har sendt inn sine merknader og stiller seg negative til næringsetableringen
da de har fritidsbygning i området.

Bakgrunn

Familien Roland ønsker å flytte til Gammelgård i Dønnesfiord for å starte med gårdsdrift.
Gårdsdriften vil være beitedyr i form av sau og boergeit, grønnsaks-, þlling og eggproduksjon.
I tillegg ser de på muligheten til å tilrettelegge for gårdsturisme som en tilleggsnæring familien
anser som viktig.

a

a

a

a



Vurdering

Etter en helhetsvurdering etter de faglige innspill som er kommet i saken innstiller teknisk etat

søknaden positiv til formannskapets behandling. Tiltakshaver må giøres oppmerksom på funn av

frede kulturminner på de berørte eiendommene.

Vedlegg
I Hønngsuttalelse Gammelgården
2 Svar på høringom Gammelgårdel
3 201800052-2¡Jttalelse til søknad om dispensasjon fra avstandskrav på gnr 75 og78,

Gamlegården i Dønnesfiord - Hasvik kommune
5 Uttalelse fra Kystverket - Høring- Søknad om dispensasjon fra arealplan - Etablering av

landbruksvirksomhet på G/BNR 7/5 og718 - Gammelgården - Hasvik kommune -

Finnmark Slke
6 Svar høring - Gammelgård 310118
7 Høringsuttalelse - Gammelgård-uttalelse dispsøknad
8 OVERSENDELSE TIL KVALSUND KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON

FRA AREALPLAN - HØRING HASVIK
9 HØRING - GAMMELGÅRDEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA

AREALPLAN - ETABLERING AV LANDBRUKSVIRKSOMHET PÄ GBNR 75 OG

78.pdf
l0 E-POST.pdf
11 SØKNAD.pdf
1,2 HØRING - Gammelgården - Søknad om dispensasjon fra arealplan - Etablering av

landbruksvirksomhet på G/BNR 7/5 og7/8
13 Søknad
14 E-post
l5 HØRINGUTALELSE - Gammelgården - Søknad om dispensasjon fra arealplan -

Etablering av landbruksvirksomhet på G/BNR 7/5 og7l8
16 Melding
17 Gammelgården - Søknad om dispensasjon fra arealplan - Etablering av

Iandbruksvirksomhet på G/BNR 7/5 og7/8
18 Uttalelse etter befaring - Søknad om dispensasjon fra arealplan - Etablering av

landbruksvirksomhet på G/BNR 715 og7l8 Gantmelgård, Hasvik kommune

19 828492_t_P&)
20 828499_1_P(L)



Hasvik kommune Arkiv: L83

Arkivsaksnr: 201811423-2

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvalg Ufvalgssak Møtedato

Formannskapet 97118 1 8.10.2018

Kjøp av tomt - tilleggsareal - Henrik Sanden

Innstilling

Hasvik Formannskap avslår søknaden fra Henrik Sanden om kjøp av arealer til bruk som

lagringsplass til campingvogn og gjesteparkering.

Saksopplysninger

Henrik Sanden Platåveien 4AB Søwær søker om å få kjøpe tilleggsareal til sin bolig.
Tilleggsarealet skal benyttes til parkering av campingvogn og gjesteparkering. Sanden har

skissert to alternativer med tanke på areal som ønskes kjøpt. Alternativ 1 er på ca280 kvm og

tar utgangspunkt i Sanden sin boligtomts nordøstlige grense og videre østover til den treffer den

vestlige grensen til Gnr 1 Bnr 130 og fortsetter sørover vil Platåveien (se kart). Alternativ 2
utgjør ca 80 kvm og vises som skravert område på vedlagte kart. I altemativ 3 har Sanden

markert et område nedenfor veien som er på ca 120 kvm. Dette området er tenkt benyttet til
gjesteparkering hvor området må opparbeides til formålet.

Nabotomten (Gnr 1 Bnr 130) eies av Hasvik kommune med'Wenche Charlotte Hansen som

fester. Hansen har ikke fulgt opp kravene til oppstart av bygging på tomten i henhold til
festekontrakt hvor det er spesifisert at bygging av bolig skal starte innenZ år etter opprettelse av

festekontrakten som er datert 02.10.1980.

Bakgrunn

Henrik Sanden er hjemmelshaver av Gnr 7 B.nr 129 med adresse Platåveien 4AB Sørvær.

Sanden ønsker äfäkjøpttilleggsarealer for utvidelse av sin boligtomt. Slik tomtearealet er i dag

i skrått terreng vanskeliggjør dette parkering av campingvogn utenfor boligen samt

parkeringsarealer til begge boenhetene i boligen. På bakgrunn av dette har Sanden sendt søknad



om å fü kjøpe tilleggsarealer for etablering av parkeringsplass til campingvogn utenfor boligen
og gjesteparkeringen nedenfor Platåveien. Se vedlagte kart i saken.

Vurdering

Teknisk etat anbefaler at søknaden avslås.

Vedlegg
1 Kjøp av tilleggsareal ril ll29



Hasvik kommune Arkiv: 16124

Arkivsaksnr: 201811302-10

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Endring av ansvarsrett. - Sørøya Transport og utleie AS

Innstilling

Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl ç 21-4 første ledd første punktum, jfr. Pbl $ 23
tillatelse til endring av ansvarsrettjfr søknad.

Hele tiltaket belegges med ansvar hvor følgende gis:
Erklæring om ansvarsrett i henhold til søknad med sentral godkjenning for følgende fagområder
Ansvar for PROsjektering: Ansvarlig prosjekterende for grunn- og terrengarbeid: Mikalsen
Maskin AS, Breivikbotn.
Ansvar for PROsjektering: Vannforsynings- og avløpsanlegg: Mikalsen Maskin AS,
Breivikbotn
Ansvar for PROsjektering: Oppmålingsteknisk. Mikalsen Maskin AS, Breivikbotn
Ansvar for: UTFørelse: Grunnarbeid og landskapsutforming. Mikalsen Maskin AS, Breivikbotn
Ansvar for UTFørende: Vannforsynings- og avløspanlegg. Mikalsen Maskin AS, Breivikbotn
Ansvar for UTFørende: Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner. EA Bygg
AS, Bagn
Ansvar for UTFørende: Utstikking og plassering. Johansen & Sønner AS, Kvaløysletta.
Ansvar for Plass-støpte betongkonstruksjoner. Johansen & Sønner AS, Kvaløysletta.
Ansvar PROsjektering bærende konstruksjoner: Thyssen Stål AS, Skærbæk Danmark.
Ansvar for UTFørende sanitærinstallasjoner: Hasvik Rørservice AS, Hasvik
Ansvar for UTFørende bærende konstruksjoner: Thyssen Stål AS, Skærbæk Danmark.

Saksopplysninger

Rambøl Norge AS søker om endringer av ansvarsretter i forbindelse med tiltak for Sørøya
Transport & Utleie. Endring av ansvarsretter gielder alle ansvarsretter i prosjektet gitt til Roy
Ynge Thomassen AS, Alta. Disse ansvarsrettene skal i henhold til søknad endre til Mikalsen
Maskin AS, Breivikbotn.
Nye ansvarsretter i tiltaket gis i henhold til søknad:

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 9811 8 18.10.2018



Ansvar for UTFørende: Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner EA Bygg AS,
Bagn
Ansvar for UTFørende: Utstikking og plassering. Johansen & Sønner AS, Kvaløysletta.
Ansvar for Plass-støpte betongkonstruksjoner. Johansen & Sønner AS, Kvaløysletta.
Ansvar PROsjektering bærende konstruksjoner: Thyssen Stål AS, Skærbæk Danmark.
Ansvar for UTFørende sanitærinstallasjoner: Hasvik Rørservice AS, Hasvik
Ansvar for UTFørende bærende konstruksjoner: Thyssen Stål AS, Skærbæk Danmark.

Bakgrunn

Rambøl Norge AS er ansvarlig søker i forbindelse med tiltak for Sørøya Transport & Utleie AS,
Hasvik. Saken har tidligere vært behandlet i Formannskapet som SAK 16/644 hvor det ble gitt
tillatelse til tiltak med dertil ansvarsretter. Det er nå kommet inn endringssøknad på flere
ansvarsretter som må tas til behandlet og politisk vedtak. Tidligere tillatelser jfr Formannskapets
vedtak for ansvarsretter ligger vedlagt

Vurdering

Teknisk etat innstiller endringssøknaden positiw til Formannskapets behandling.
Teknisk etat innstiller søknad om ansvarsretter som tidligere ikke er blitt omsøkt positivt til
Formannskapets behandling.

Vedlegg
1 Søknad om endring av ansvarsretter24595
2 Formannskapsvedtak i SAK16/644



Hasvik kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2018/1410-2

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvals Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 99/t8 I 8.10.2018

Søknad - Støtte angående oppgradering av drivstoffanlegg Sørvær - Joker
Sørvær

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling

Saksopplysninger

Joker Sørvær søker i brev datert 19.09.2018 om tilskudd på kr. 300.000,- til utskifting av
drivstofft ank ved drivstoffanlegget som butikken eier/drift er.

De totale kostnader for prosjektet er kr. 500.000,-

Finansierinesplan

Egenkapital
Tilskudd næringsfond
Tilskudd andre *

kr. 100.000,-
kr. 300.000,-
kr.100.000 - Søknad til Merkur. Joker opplyser at den ble avslått

TOTALT kr. 500.000,-

Bakgrunn

Joker Sørvær etablerte i 2013 et drivstoffanlegg på stedet med utgangspunkt i den sterke

økningen som var innenfor havfisketurisme, og et stedlig behov for tilgang på drivstoff primært
til utleiebåtene.

Hasvik formannskap innvilget høsten 2012, sak l38l12, et tilskudd på kr. 150.000,- til
drivstoffpumpe på Sørvær. De totale kostnadene var ca kr. 565.000,-. Begrunnelsen fra



Formannskapet for å gå inn med et såpass stort beløp i20L2 var å sikre fortsatt butikkdrift på
stedet og gi tilbud om stedlig drivstoff til reiselivsnæring i vekst.

I ettertid ser vi at det var en riktig prioritering som ble g¡orti20l2

Vurdering

Det er etablert drivstoffanlegg på alle tre stedene i kommunen i tilknytning til butikkene.
Joker Breivikbotn har foretatt oppgradering av sitt anlegg, og Coop Hasvik har etablert nytt
anlegg inneværende år.

Hovedbegrunnelsen for drivstoffanlegg på alle tre stedene er å kunne serve den stedlige
havfisketurisme, som har vokst sterkt de siste årene. Det opplyses fra reiselivsaktørene at stedlig
tilgang på drivstoffer en viktig forutsetning for videre satsing på havfisketurisme basert på

utleie av båter til gjestene.

Kommunen har bedt om en oversikt fra Joker Sørvær på årlig omsetning av drivstofffra
drivstoffanlegget, og forventet omsetning de kommende årene. Dette fremlegges imøtet.

Saken legges frem for Formannskapet uten innstilling.

Vedlegg
I Søknad - støtte angående oppgradering av drivstoffanlegg Sørvær - Joker Sørvær
2 Bilde
3 Søknad om tilskudd til oppgradering av bedrift og utstyr
4 Søknad om støtte til drivstoffptmpe2012 - melding om vedtak og saksfremlegg
5 Søknad - Støtte angående oppgradering av drivstoffanlegg Sørvær - Joker Sørvær



Hasvik kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2A18/1312-5

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Søknad om tilskudd til kjøp av båt - Johnny Johansen

Innstilling

Johnny Johansen innvilges et tilskudd på kr. 100.000,- til kjøp av fiskebåt under forutsetning av

fullfinansiering av kjøpet, og at båten er registrert i Hasvik kommune.

Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de

tildelte midlene.

Dersom midlene ikke er aktivert inîen 6 midlene fra tildelingsdato, oppheves vedtaket uten

forutgående varsel.

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

Saksopplysninger

Johnny Johansen søker i brev datert 27 .09.2018 om tilskudd på kr. 100.000,- fra Hasvik
kommunes næringsfond til kjøp av fiskebåt uten kvote.

Bakgrunn

Johnny Johansen er aktiv fisker med bostedsadresse i Hasvik kommune, og registrert i
fiskermantallet blad B.
Han opplyser i søknaden at han ønsker âkjøpe en større og mer velegnet båt enn han tidligere
har hatt for å kunne drifte helårlig, samt legge om til garndrift..

Utvale Ufvalessak Møtedato

Formannskapet 100/l I 18.10.201 8



De totale kostnader for kjøp av båten er kr. 3.000.000,-. Det vises til vedlegg.

Finansierinssnlan:
Lån i bank kr.2.100.000,-
Egenkapital kr. 900.000,-
Tilskudd Hasvik kommune kr. 100.000,-

Vurdering

Johnny Johansen fikk i januar 2017 tilskudd på kr. 50.000,- for flytting av båt og bedrift fra Alta
til Hasvik, og har etter det drevet som aktiv fisker i Hasvik kommune.

Johansen fikk i desember 2017 innvilget tilskudd på kr. 10.000,- til forprosjekt til kjøp av båt.

Det anses som positivt at Johnny Johansen nå vil satse på en større og mer velegnet båt.
Det innstilles på at Formannskapet innvilger tilskudd som omsøkf under forutsetning av
fu llfinansiering av prosjektet.

Vedlegg
2 Vedlegg til søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt
3 Flyttetilskudd 2017 - melding om vedtak
4 Forprosjektmidler 2017 - melding om vedtak
1 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - Johnny Johansen



Hasvik kommune Arkiv: L05

Arkivsaksnr: 20181509-3

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 1 01/1 I I 8.10.201 8

Jakten på bolyst

Innstilling

Hasvik kommunes andel i prosjektet <<Jakten på bolysb er kr. 25.000,-
Beløpes dekkes via Formannskapets tilleggsbevilgning.

Saksopplysninger

I forbindelse med at Finnmark Fotballkrets er 100 är i 2020, har fotballkretsen invitert til
prosjektet <Jakten på bolyso. Det er Finnmark Fotballkrets sin gave til Finnmark i forbindelse
med jubileet.

Bakgrunn

Prosjelctet <<Jalcten på bolyst> strekker seg over 3 år.2018-2019-2020, og vil være tidenes
satsning i regi av Finnmark Fotballkrets og samarbeidspartnere. Prosjektet vil rette seg direkte
inn mot 15 kommuner i Finnmark.

Hasvik kommune var blant de 5 ufvalgte kommunene som fikk delta i 2018.
Prosjektet ble gjennomført i perioden 4.-7.september. Det var stor deltakelse på de ulike
arrangementene, og <Jakfen på bolysb i Hasvik må betegnes som meget vellykket.

Vurdering

Finnmark Fotballkrets og samarbeidspartneme dekket de fleste kostnaden knyttet opp mot dette
storstilte arrangementet.
Hasvik kommune dekker sþss tillfra arrangement, innleid bistand og utstyr til lyd, gaver mm.
De totale kostnader til dette er kr. 25.000,-
Dette anbefales dekket via Formannskapets tilleggsbevilgning.



Hasvik kommune Arkiv: 212

Arkivsaksnr: 20181937-4

Saksbehandler:

Gro Marie J. Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalsssak Møtedato

Formannskapet t02lt8 18.10.2018

Kommunestyret

Regnskaps- og finansrapport 2. tertial 2018

Innstilling

Hasvik kommunestyre tar regnskaps- og fìnansrapport for 2.tertial2018 til orientering

Saksopplysninger

Det skal legges frem regnskapsrapport for kommunestyret for hvert tertial. Denne rapporten
skal vise det budsjettmessige forbruk (regnskapet) opp mot revidert budsjett for samme år. I
tillegg skal administrasjonen rapportere om kommunens finans- og gjeldsforvaltning for samme
periode. Denne rapporten ligger som eget punkt etter regnskapsrapporteringen.

Rapporten må leses med noe forsiktighet. Dette skyldes at kommunen på noen områder har
avtaler som gjør at vi har belastet hele eller halve årsbeløp innenfor 1. teftial, og dermed gjør
dette utslag i de økonomiske oversikter, som da kan vise et merforbruk. I tillegg vil det til
enhver tid nære noe etterslep på leverandørutgifter, slik at det ved skriving av denne rapporten
fortsatt kan være utgifter som skriver seg til samme periode som ikke er bokført p.t.

Regnskapsrapporten som legges frem i denne sak viser inntekfer og utgifter for 2. tertial som er
bokført pr. 1 7.sept. 1 8.

Bakgrunn

Sammenligning av forbruk pr. utgangen av august gjøres mot hele årets budsjett, dvs. 8/12, slik
at forbruket pr. april ut fra jevn fordeling bør ligge omkring 67 %.



Når det gielder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs. at utgiftene bokføres når
forpliktelsen oppstår, med unntak av avtaler som nevnt over som faktureres i halvårs- eller
årsterminer.

Når det gjelder inntekter, så vil det for noen refusjonsposter og øremerkede tilskudd være

etterslep i forhold til bokføring, da en del av disse inntekfene mottas etterskuddsvis. Sykelønn
regnskapsføres når krav sendes inn (anordningsprinsippet), og dette skjer fortløpende.
Momskompensasjon er en overføringsinntekt som også bokføres som inntekt fortløpende, med
tilsvarende motpost for momsutgift i driftsregnskapet (<null-sum-spilb).

Administrasjonen legger frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under de

rammeområder som er definert for kommunal drift. Rapporten viser inntekter og utgifter som er

fordelt effer de ulike KOSTRA-hovedposter:

0 - Lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader (pensjon, gruppeliv)
I-2I\øp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon (forbruksmateriell, driftsmidler,

utstyr, transport, driftsavtaler IT, konsulentbistand mv.)
3 -Kjøp av tjenester som erstatter vår egenproduksjon (hvor vi ikke selv produserer den

kommunale tjenesten men kjøper denne hos en tredjepart - f.eks. renovasjon til
privathusholdning, feiing m.v.)

4 -Oveføringsutgifter (momsutgifter, tilskudd til andre, sosialtrjelp m.v.)
5 - Finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetninger til fond)
6 - Salgsinntekter (brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleie, og andre salgsinntekter)
7 - Ovefføringer med krav til mof5rtelse - dvs. refusjonsinntekter (refusjoner for utgifter vi har

forskuttert, sykelønn, øremerkede tilskudd, mva-refu sj on m.v.)
8 - Overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd)
9 - Finansinntekter (renter, utbytte, bruk av fond)

Periodisering av fast lønn
Fast lønn utbetales i 1l måneder med tillegg av feriepenger i juni (12% av beregningsgrunnlag,
ärsløm fra foregående år).

Lønnfor Zlertial viser sammenligning mellom regnskap pr. august måned og årsbudsjettet for
lønn, og skal gi en regnskapsmessig belastning på ca. 64 yo, som følge av at det er belastet 8/l I
av fast lønn pr. 30.8.



Vurdering

Regnskap pr. 31.8.2018 - hovedtrekk for den samlede kommunale driften

H-post
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H-post(T)

Salgsin ntekter
Overføringer med krav til motytelse

Overfpringer

Dr¡ftslnntekter
Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.
Tjenester som erstatter kom mu na I tjen esteprod

Overføringer

Driftsutgifter
Fin a nsin nte kter, fi n a nstra nsa ksjon e r

Flnansinntekter
Fina nsutgifter, fina nstra nsaksjoner

Flnansutgifter

Netto drift pr. 30.8.2018

EelOp hlttll I år
-TL 623 685,42

-10 039 9L1.,22

-62 358 268,',J.4

-84 427 864,78

53 294852,76

17 357 10r,4L

5 535 675,81

6 055 214,L6

82242904,t4
-11 006 787,43

-11 006 787,43

L2150 4'J.1,89

12150 41 ,89
-635 335,18

Rev, årsbudstett o/o

-188171,62,00 62

-1,6 443 668,00 61

-95 614 000,00 65

-130 874 830,00 64

90421056,00 59

23 469 878,00 74

7 576700,00 74

9 307 134,00 65

t?o7t{708,00 63

-13 448 465,00 82

-13 448 465,00 82

13 608 587,00 89

13 608 587,00 89

2.teftial viser et samlet mindreforbruk på vel 0,6 mill. kr. Resultat for tilsvarende periode i 2017
(avlest pr. dato) er et mindreforbruk på knappe 0,4 mill. kr.

I hovedsak viser regnskapet at driftsinntekter ligger noe lavere enn budsjett. Når det gjelder
salgsinntekter påvirkes resultatet av en del periodiseringseffekter i regnskapsføring, som f.eks.
innen pleie- og omsorgstjenester (7112 vederlagsinntekter institusjon er inntektsført pr. august),
ølct budsjett for 2. halvår ved utleieboliger som ble ferdigstilt i sommer, og innen samferdsel.
Innenfor refusjonsinntekter viser regnskapet at vi har ca. I mill. kr. i merinntekt på
sykelønnsrefusjoner, og det er noe merinntekter på momskompensasjon, og for
f,ilkeskommunale refusjoner (LOSA). Bakgrunnen for at refusjonsinntekter samlet sett viser
mindreinntekt pr. 2.tertial skyldes i hovedsak at det er budsjettert med 4,8 mill. kr. refusjoner
innenfor pleie-/omsorg som ikke inntektsføres før ved årsskiftet når kravet er beregnet i sin
helhet, i tillegg til at budsjettet for refusjoner ved legestasjonen er for høyt. H-post 8 har
mindreinntekter når det gjelder integreringstilskudd (mottatt 6112 pr. august) og ikke mottatt
fylkeskommunal overføring til næringsfond.

Driftsutgiftene samlet ligger også noe lavere enn budsjett. I hovedsak sþldes dette
lønnsutgifter som ligger 5%-poeng lavere enn forventet. Innenfor de ulike lønnspostene viser
regnskapet at vi har mindreforbruk på fast lønn (pga. vakanser), godtgjørelser folkevalgte,
reisegodtgjørelser, mens vi har merforbruk på overtid og vikarbruk innenfor ulike tjenester.
Merforbruk på h-post 1-2 gjenspeiler til en viss grad at driftsavtaler og kjøp av tjenester fra
andre utgiftsføres halvårig/kvartalsvis, og for de fleste av de faste avtalene er'/tutgift.sførtpr.
august. De største avvikene på disse postene er likevel at vi innenfor kjøp av tjenester fra andre
har overskridelser spesielt ved legetjenesten, barneverntjenesten og institusjonsdrift, og alle
disse overskridelsene sþldes vakanser i stillinger/langtidsfravær som dekkes opp ved kjøp av
tjenester. Vedlikeholdsutgifter er noe høyere enn budsjettert, spesielt innenfor samferdsel. I
tillegg, og som varslet i l.tertialrapport, har vi høyere utgifter til strømloppvarming enn

budsjettert. På H-post 3 er faste driftsavtaler utgiftsført for To av året. Innenfor denne posten er
hovedårsaken til overskridelser av institusjonstj enester fra andre.



Merforbruk innenfor finansposter (H-post 5 og 9) sþldes at årets avskrivninger er
regnskapsført, i tillegg er disponering av 20l7-mindreforbruk regnskapsført pr. 31.8.

Nedenfor følger en gjennom gang av budsjettsituasjonen for de ulike kommunale
rammeområdene med stikkordsvise kommentarer av vesentlige awik.

Rammeområde 10-14 Styringsorgan, sentraladministrasjon, fellesutgifter og næring
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Salgsinntekter

Overføringer med krav til motytelse

-76559,75

-490975,99

-104000,00 74

-724543,Q0 68

-500 000,00 0Overtø r
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LØnn og sosiale utg¡fter
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.

Tjenester som erstatter kommu nal tjeneste prod

49L5 848,54

2 631301,79

599 106,00

I 363 419,00 59

3 957 000,00 66

967 000,00 62

9

Overføri 64628 9 1884

Fina nsinnte finanstransa oner -500

Inntekter:
8 Overføringsinntekt gjelder budsjettert overføring fra Finnmark fylkeskommune til

næringsfond, som ikke er mottatt pr.2.fertial.
9 Budsjett gjelder bruk av næringsfond, som gjøres ved årsavslutningen.

Utgifter:
0 Mindreforbruk hovedsakelig innenfor tjenestefrikjøp tillitsvalgte og ikke utgiftsført

kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring, utgiftsføring av Yz av variable
politikergodtjøringer, og vakanse ved plankontor fram til mai 2018.

4 Mindreforbruk hovedsakelig på utbetalinger av næringsfondstilskudd (utgiftsført
160.000 av budsjettert 1 mill.kr.).

Totalt viser regnskapet for disse rammeområdene et forbruk som er 0,7 mill. kr. lavere for
2.iefüal i år sammenlignet med tilsvarende periode i2017.

34

0

{¡.:';i.,lrrj;; j ¡:!r,lÍ'rii.i,ir{ir'iij¡. ;;¡,

L ttJ"

ìiì.!',:;:

iirÌ. i'ri:í.11... 1¡

r.. .J;: .. ",1j., or..



Rammeom rhde 2l-22 Oppvekst, integrering og kultur

6 Salgsinntekter -t187133,55 -1727 902,00 69

7 Overføringer med krav til motytelse -3 366 25t,tg -3 49t 625,00 96

8 Overløringer -684 000,00 -1 300 000,00 53

ffi-gl$;; ;4iîi,;ålÌ;11i¡¡tff l¡ifii

-2

0

T

3

4

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.

Tjenester som erstatter kom mu na I tje n esteprod

15 889 463,43

2066 627,73

823 327,30

1 868 450,11

25764203,00 62

3 356 166,00 62

1 532 000,00 54

2 766 500,00 68overføri

9 Finansinntekte finanstra nsa 0,00 -747 924,00 0

Inntekter:
6 Foreldrebetaling i barnehager og SFO er inntektsført hhv. Tlll og6110 pr. august.

7 Momskompensasjon er inntekstført med 82o/o av budsjett. Utover dette er de største

merinntektene på statlige ref,rsjoner til voksenopplæring, og sykelønn/fødselspenger.
Fylkeskommunal refusjon for LOSA er inntektsført i sin helhet 1. halvår (ikke drift 2.

halvår). Videre er reÍùsjon gjesteelever inntektsført med 84 % av budsjettet pr. 1. halvår,
og vi vil således forvente merinntekfer utover budsjett ved årsslutt.

8 Integreringstilskudd er regnskapsførtfor Y, äret.

9 Budsjettert bruk av fond gjøres ved årsslutt.

Utgifter:
0 Noe mindreforbruk på introduksjonsstønad.
1-2 Merutgifter på stipend til videreutdanning, som skal dekkes av mottatte midler.
3 Hovedsakelig utgifter som gjelder kjøp av gjesteplasser i skole/barnehage for

fosterhj emsplasserte barn. Utgift sført for l .halvår.
4 Merinntekter momskompensasjon (se h-post 7), tilskudd til Hasvik Kirkelige Fellesråd

utgiftsført 3A. Det er ikke utbetalt tilskudd til lag og foreninger (kulturmidler) hittil i år

Totalt sett viser regnskapet for dette rammeområdet et forbruk som er ca.0,2 mill. kr. lavere enn

for samme periode i2017.



Rammeomrùde23-24 Helse, omsorg, barnevern, sosial, FFR

6 Salgsinntekter -2 130 292,62 -3 71O 000,0û 57

7 OverfBringer med krav til motytelse -4232 859,35 -10152 500,00 42

8 Overtøringer -100 000,00 -50 0CI0,00 200

ffiiäÞ* ,i;TrÉjfrH i::,:
0 Lønn og sosiale utgifter 26 650 ZO5,O1 46 toz 988,00 58

l-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod. 5 109 315,12 5 352322,AA 95

3 Tjenester som erstatter kommunal tjenestepród L 542 06I,6'3 1 476 000,00 I04
4 Overfpringer 2 t46 \45,37 2 63L 634,00 82ffi.ffi- :

Fina nsinntekter fina nstransa -283

Inntekter:
6 Mindreinntekter egenandeler konsultasjoner legestasjonen og vederlagstrekk for

institusjonsopphold
7 Som tidligere nevnt omfatter denne posten budsjettert refrrsjon på kr. 4,8 mill. til

særskilte brukere som ikke blir beregnet og inntektsførtfør ved årsskiftet. I tillegg er det
lagt inn fastlønnstilskudd ved legestasjonen i budsjettet som vi ikke vil motta, da vi ikke
har hatt turnusleger i år. Når det gjelder refirsjoner for sykelønn, fødselspenger og
feriepenger har vi mottatt ca. 614.000 mer enn årsbudsjett pr. 31.8.

8 Mottatt tilskudd til tilpasning fra Husbanken. Midlene blir satt på fond dersom de ikke
utdeles i år.

9 Fondsinntekter til bruk i Frisklivstjenesten og sosialtjenesten blir gjort opp ved årsskiftet.

Utgifter:
0 Mindreforbruk på faste lønnsutgifter, hovedsakelig ved legestasjonen og pleie- og

omsorgstjenester. Dette henger sammen med økt forbruk på H-post 1-2 som gjelder kjøp
av tjenester. Merforbruk på vikarutgifter og overtidslønn innenfor FFR og pleie-
/omsorgstjenester.

l-2 Overskridelse på 1,5 mill.kr. i forhold til årsbudsjett samlet for alle enheter som sþldes
kjøp av tjenester for å dekke opp vakanser/langtidsfravær. Videre er det merforbruk pr.
2. tertial innenfor FFR/barnevern på reiseutgifter. Innenfor pleie-/omsorgstjenester er
det merforbruk på medikamenter og matvarer.

3 Overskridelse gjelder kjøp av institusjonsplass i annen kommune som er utg.ført med ca.

1 mill. kr. pr. august. Trolig vil denne utgiften nærme seg 1,7 mill. kr. iløpet av året.

4 Merforbruk sþldes i hovedsak utgiftsførte sosialhjelpsbidrag, som er belastet med 84 Yo

i forhold til årsbudsjettet.

Totalt sett viser regnskapet for dette rammeområdet et forbruk som er ca.0,2 mill. kr. høyere
enn for samme periode i 2017 .

oner



Rammeområde 20, 25-28 Tekniske tjenester

6 Salgsinntekter -8 188 232,A3 -ß 240 260,00 62

7 Overf6ringer med krav til motytelse -1 686 539,19 -2 O75 000,00 81

::u{'üÉiï:dårutiå#iffi*þ,f'r'eiìi*1.¡-*i;'4lifil'4jitâii':{i.:FÆii t'f,rli
0 Lønn og sosiale utg¡fter 5 515 780,78 8 3L9 292,00 66

I-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod. 7 548 386,87 10 804 330,00 70

3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 2 571" L80,88 3 541 700,00 73

4 Overføringer 1395 873,79 2 025 000,00 69

*effis
9 Fina nsinntekter finanstra ner 797,O0 -558 182,00 0

Finans ifter finanstransa 385

Inntekter:
6 Som nevnt tidligere har vi noe mindreinntekt for husleie, spesielt som følge av at vi ikke

har fatt effekt av utleie av nye boliger pr. august. Havneavgifter og utleie
kaier/flytebrygger er inntektsført for V' året. Kommunale avgifter er inntekßføft med,3/¿

av årsgebyrer. Festeavgifter er ikke fakturert pr. august. Vi ser at vi har lavere inntekter
på vann etter måler enn budsjettert pr. august.

7 Merinntekt skyldes i hovedsak ikke budsjettert sykelønnsrefusjon.
9 Budsjett gjelder forventet fondsbruk på selvkostområder som gjøres opp ved årsskiftet.

Utgifter:
0 Merforbruk gjelder vikarutgifter renholdere, overtidslønn, vaktgodtgjøreise og

godtgjørelse brannmannskap.
l-2 Merutgifter gjelder bl.a. utgifter til energi, hvor 88 %o av årsbudsjettet er belastet pr.

august. Videre er hele årets premie for forsikring og trafikkavgifter belastet pr. august.
Kommunale avgifter på egne bygg er belastet med'/o av årsavgifter. Det er et
overforbruk i forhold til budsjett på vedlikehold av veier, som sþldes at allklarg¡øring
av veier som skulle asfalteres er belastet driftsregnskapet, mens utgiften til asfalteringen
belastes investeringsregnskapet.

3 Drift av gatelys og driftsavtale med Vefas er belastet for 3 av 4lçtartal, i tillegg er
utgifter til septiktømming av abonnenter belastet i sin helhet innen august.

4 Momskompensasjon
5 Budsjettert avsetning til selvkostfond septik (til delvis inndekning av opparbeidet

underskudd tidligere år).

Totalt sett viser regnskapet for dette rammeområdet et forbruk som er ca. 0,4 mill. kr. høyere
enn for samme periode i20L7.



Rammeområde 80-89 Skatter, rammeoverføringero renterlavdrag m.v.

6

7

8

Salgsinntekter

Overføringer med krav til motytelse

-4t 473,47

-264762,00

-61574268,1"4

-35 000,00 118

0,00 o

-93 V64 000,00 66
j,i ,'i; riii irrirr':l:ir,j

0 LØnn sosiale 323 00 L87L 17

9

Inntekter:

9

6

7

I

Flnansinntekter fin er -5 308 -5 858 00 91

flnanstrânsa 887 8 070'077 00 80

Inntekfer gj elder fakturerte alkoholavgifter
Tilskudd til tidlig innsats. Vi har mottatt tilskudd for hele året pr. august.
Skatteinngangen pr. august (regnskapsført inkl. juli-skatteinngang) er på kr. 13,9 mill.,
noe som er 0,1 mill. kr. høyere enn for samme tid i fior. Vi har mottatt l<r. 47,7 i
rammeoverføringer, dette er ca. 0,5 mill. kr. lavere enn for samme tid i fior. Dette har

bl.a. sammenheng med folketallsnedgang fra 1.1 .2017 til1.1.2018 (-15 personer).
Budsjettet gielder renteinntekter og utbytte, samt inntektsføring av fiorårets
mindreforbruk. Grunnen til merinntekt gielder bokføring av fiorårets mindreforbruk.
Renteinntekter ligger noe under budsjett pr. august, utbylte fra H.fest Energi er ikke
mottatt pr. august.

Utgifter:
0 Budsjett gjelder for lønns- og pensjonsreserve, samt oppgjørsdisposisjoner for

pensjonsavstemming ved årsskiftet. Denne posten belastes løpende kun for vår premie
til AFP-utgifter for 62-64 äî.

5 Disse postene gjelder avdragsutgifter som belastes halvårig, og avsetninger i henhold til
budsjett og kommunestyrets vedøk om disponering av 2017-mindreforbruk, som er satt

av til disposisj onsfond.

Totalt sett viser regnskapet for dette rammeområdet et netto forbruk som er ca. 0,1 mill. kr.

lavere enn for samme periode i20L7.

Rammeområde 99 Avskrivninger

9 Fina ns inntekter, fína nstra nsa er -5703 27 -5 500

Fina finanstrans s7A3 s 500

.,4.rets avskrivninger er gjennomfør itrãd med anleggsdata for alle avskrivbare
aktiva. Regnskapsføringen er et <<0-sum-spill> og er kalkulatoriske størrelser som
ikke har reell påvirkning på regnskapets resultat.

104

104

\tl, ',4;11_ ìf Ì rii,



Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglement

Ihenhold til lokal forskrift avg.juni 200g,sistrevidert iKOS sak l7/l7,skal detminst to ganger
pr. år rapporteres til kommunestyret om kommunens finans- og gjeldsforvaltning.

Oversikt over kommunens eld 31. 2018

I henhold til finans- og gjeldsreglementet skal vi over tid bestrebe stabilitet i renteutgiftene ved at
minimum 20 %o av kommunenes lån er tilknyttet fast rente. Fastrentelån utgsør pr. utgangen av 2.

tertial vel20o/o av våre lån.

Det har vært en viss rentebevegelse på våre lån etter l.tertial. Kommunekredittøkte renten fra 1,6
yotil 7,7 %ofraogmed utgangen avmai. Kommunalbanken hadde løpende rente på 7,5%opr. 1.

l. og satte deretter opp renten til 1,7 Yo den 3.april.

Disse renteøkningene begrunnes med at det har vært en økning i løpende 3-måneders NIBOR-
rente i är,fra0,8yo ved årsskiftet,til etnivåpå l,I2yo pr. utgangen avapril. Ved utgangen av
august lå 3måneders MBOR på 1,03 - l,04yo.

Fastsetting av renter i Husbanken skjer etter en spesiell beregningsmodell hvor renteendring
beregnes etter en to-måneders observasjonsperiode i finansmarkedet, og så trer ny rente i kraft to
måneder etter endt observasjonsperiode. Dette medfører at renten på Husbanklån som regel har
et visst <etterslep> i forhold til bevegelsene i pengemarkedet. Husbanken har varslet nedgang i
renten på flytende lån fra i november til 1,415 yo.

Det har ikke vært, og er ikke planlagt refinansiering av noen av kommunens lån i løpet av
inneværende halvår.

Styringsrenten i Norges bank var uendret pâr 0,5V0 fra l7 .3 .2016 tll zl.september 201 8. Ved
hovedsfyremøte den 20 september økte Norges Bank styringsrenten til 0,75 o/0, begrunnet i
oppgang i norsk økonomi. I sin pressemelding sierNorges Bank videre: Utsihene og
rísikobildet tilsier samlet sett en gradvís renteoppgang i årene fremover. Dersom styringsrenten
holdes på dagens nivåfor lenge, kanpriser og lønninger slqttefart ogfinansielle ubalanser bygge
seg videre opp. Da øker risikoen for et lrafiig tilbakeslag iøkonomíenfrem ítíd.
Usikkerhet om virlcningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen.
Renteutsiktene er lite endret fra þrríge rapport. Med en gradvis renteoppgang anslås inflasjonen
å være nær målet noen årfrem, samtidig som arbeidsledigheten þrtsatt er lav.
-Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre
opp iþrste kvartal 2019.
Vi har pr.2l. september ikke mottatt varsel fra våre banker at de vil øke løpende rente.

ls
p

aldo
1.8.18

Låneinstans Flyt.rente Fast
rente

Rente-
binding til

Rest (veid)
løpetid 1.1.

Kommunekreditt KLP 113.238.2S3 lr7 o/o 12 år
Komm.banken flyt.rente lfg.6Sg.SeO 1.,73 o/o 30 år
Komm.banken fast rente I+.ZSO.OfO 2,lgo/o 20.12.2021 19 àr
Komm.banken fast rente Þ.lgl.S0Ù 1,5"/" t7.12.2018 34 ùr
Komm.banken fast rente lt.¿gg.l}O 2,14o/o 09.01.2020 13 år
Komm.banken fast rente lf.tSZ.¿qO 1,74o/o 22.12.2020 40 år
[Iusbanken løpende rente lq.gfS.SOz 1,455o/o 15 ar
Sumlanegield lsz.t+t.øos
Av dette utgiør fast rente lf O.SOI.ZOO 20,2 o/o



Kommunens likviditet og betingelser for disse

I henhold til kommunens Finans- og gjeldsreglement punkt 3.2 jf.2.5.b gis rådmannen full¡nakttil
å plassere ledige likvide midler i spare- og fometningsbanker med god egenkapital og inntjening.

Hasvik kommune plasserte lOmill. kr. av ledig likviditet i KLP medio 2014 pù plasseringskonto
Pluss Bedrift. Den Sjanuar 2018 ble ytterligere 8.340.000 plassert på samme konto. Saldo på

konto pr. 3l.august var 19.138.060 kr. Plasseringskontoen har p.t. følgende betingelser:

. 1,5 % for innskudd inntil 25 mill.kr.

. 1,4 % for saldo mellom 25 mill. kr. og 50 mill. kr.

. Maksimalt innskudd er 50 mill. kr.

. Kvartalsvis kapitalisering av rente

. Uttak med 31 dagers varsel

Hasvik kommune og Sparebank! Nord Norge reforhandlet bankavtalen i april i år, da den forige
utløp 30.4. Betingelsene er identisk med tidligere avtale. Innskuddsrenten følger 3- måneders

NIBOR + 0,20VD margin med kvartalsvis kapitalisering. Pr. 3l.august hadde vi kr.
35.123.421 Lt. på konti i Sparebank! Nord Norge (ex skattetrekkskonto). Renten pr. utgangen av
august på kontoene var 1,23%o.

Kommunen har en konto i DnB som benyttes til innbetalinger fra kontantkasser ved helsesenteret.
Det er en automatikk på kontoen av saldoer over 500 ftr. skal hver måned overføres til
hovedkontoen i Spare6ankl. Saldo pr. 31. august i DnB varkr.478.

Til sammen hadde kommunen i underkant av 54,3 mill. kr. i likvide midler pr. utgangen av
2.tertial 2018.

Hasvik kommune har ikke foretatt plassering av midler som defineres som langsiktige finansielle
aktiva, jf. Finans- og gieldsreglementet punkt 2.5.c.

Saksbehandler (enner ikke til at det foreligger awik i forvaltningen fi'a gjeldende rammer i
Finans- og gjeldsreglementet.



Hasvik kommune Arkiv: l5l
Arkivsaksnr: 201811465-1

Saksbehandler:

Gro Marie J. Nilssen

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet I 03/1 8 18.10.2018

Kommunestyret

Budsj ettregulering 201 8

Innstilling

Hasvik kommunestyre vedtar følgende regulerte investeringsbudsjett for 2018

Tall i f kroner Budsjett 2018 Revidert budsjett
2018

INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer

0

0
-3 000 000

0

0

0
0

-3 000 000
-'1 945 000

0

0

0

um ¡nntekter -3 000 000 49450
Renteinntekter, eieruttak

UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
|\øp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.
K¡øp av tjenester som ersiatter kommunens tjensteprod
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter

0

0

15 900 000
0

0

0

0

21 0 000
20 000

16 010 000
0

1 945 000
0

0

Sum utgifter l5 900 000 18 185 000

FINANSIERINGSTRANSAKEJON E R
Avdrag på lån 565 000 565 000



Utlån
K1øp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfondfond

1 000 000
530 000

0
0

0

1 000 000
81 5 000

0

0

0

Sum finansieringstransaksjoner 2 095 000 2 380 000

F 14 995 000 t5 620

FINANSIERING
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Mottatte avdrag på utlån
Ov ert ørt fra drift sregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

-7 300 000
0

0
-500 000

0
-5 830 000

0
-300 000

-1 065 000
0

-8 180 0000
0

0

-500 000
0

-5 905 000
0

-1 70 000
-865 000

0

um .{4I -1 620

I onert 0

Saksopplysninger

Det er god kommunal regnskapsskikk at investeringsbudsjettet reguleres slik at rammer for
utgifter og inntekfer i stor grad samsvarer ved avslutning av regnskapet. Hasvik kommunesfyre
vedtar investeringsregnskapet som rammebudsjett i henhold til Hovedoversikf investering.
Budsjettreguleringen skal gjennomføres slik at inntekts- og utgiftsendringene balanserer (går ut i
0)
Budsjettreguleringen skal foretas i tråd med krav til statlig KOSTRA-rapportering av
kommunalt budsjett og regnskap. Inntekter og utgifter blir derfor satt opp og vedtatt i tråd med

de ulike KosTRA-hovedposter:
0 - lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader
1-2 -kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon
3 -kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon
4 - overføringsutgifter (f.eks. mva-komp)
5 - finansutgifter (avdragutlän, avsetning til fond)
6 - salgsinntekter (f.eks salg av eiendom)
7 - refusjonsinntekter (tilskudd øremerket til prosjekt, mva-komp)
I - overføringsinntekter (generelle statstilskudd)
9 - finansinntekter (bruk av lån, bruk av fondsmidler)

Regulering av prosjekter i investeringsbudsjettet
Opprinnelig investeringsbudsjett er lagt om som ramme for hvert enkelt tiltak.
Administrasjonens ansvar er å fordele rammen for tiltak innenfor KOSTRAs hovedposter
dersom det er behov i forhold til endelig regnskapsavleggelse.



Bakgrunn

Regulering av prosjekter i investeringsbudsjettet
Opprinnelig investeringsbudsjett er lagt om som ramme for hvert enkelt tiltak.
Administrasjonens ansvar er å fordele rammen for tiltak innenfor KOSTRAs hovedposter
dersom det er behov i forhold til endelig regnskapsavleggelse.

fnvesterin . 8.10.2018:
Ëei¡rtiFl'r

530 000,00 95,15

300 000,00

0,00

0,00

-300 000,00

05290 Kjøp av aksjer og andeler

O27 02 Konsu lentbistand

04290 Momskompensasjon berettiget
07 292 Momskompensasjon

L72

880

504 307,00

0,0009400 Bruk av dis onsfond -530 0

00300 Lønn tilekstrahjelp 120 28773,02 0,00 0,00

00900 Pensjonsinnskudd t2O 4 408,44 0,00 0,00

i{äflüi$';S,ÉffiffiË'i4#jlliiiiri.'¡11,Xiiib*fi-# ':tôffi
O23Ot Nybygg, ombygging 325 763 44O,OA 300 000,00 54,48

A42gO Momskompensasjonberettiget 325 40 860,00 0,00 0,00

07292 Momskompensasjon 84L -40 860,00 0,00 0,00

09480 Bruk av ubunde investeringsfond 880 0,00 -300 000,00 0,00:ffi{:ffi i+..'...f;$li, îjÌï{i"f-'#;ü'ãr+iitl';:,ffi 'tfi 166

00300 LØnn til ekstrahjelp 265 52 502,56 0,00 0,00

00900 Pensjonsinnskudd 265 12 t87,7I 0,00 0,00

02301 Nybygg, ombygging 265 4 486 697,50 4 000 000,00 tI2,I7
04290 Momskompensasjonberettiget 265 1,12L 674,38 0,00 0,00

07000 Refusjon fra staten 265 0,00 -3 000 000,00 0,00

07292 Momskompensasjon 841 -1121,674,38 0,00 0,00

09100 Bruk av lån 265 0,00 -1 000 000,00 ' 0,00

rffiffiffiümï;å;;¡;i.:¡,Ë.:;a¡'{iì;i+.,tH#{,*$åi!t lrriî¡.Ëffff!

00300 Lønn tilekstrahjelp 265 4L9I3,81 0,00 0,00

00900 Pensjonsinnskudd 265 'J,987,I3 0,00 0,00

O23OI Nybygg, ombygging 265 5706 740,56 5 500 000,00 1,03,75

02306 Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg 265 59 093,75 0,00 0,00

09100 Bruk av lån 265 0,00 -47ffi 000,00 0,00

09580 Bruk av bundne investeringsfond 265 0,00 -80CI 000,00 0,00

;ffi*; f;91ffi,
381

381

84I
880

56,83

0,00

0,00

0,00

r70 495,20

42 623,80

-42 623,90

0,0009400 Bruk av dis d

02500 Materialforbruk nybygg/ombygging 0,00 200 000,00 0,00377

88009400 Bruk av dis onsfond

02300 Vedl.hold, nybygg, ombygg

00

0,000,00

-200 00

800 000,00

-800 000,00

222

88009400 Bruk av d onsfond

00300 LØnn tíl ekstrahjelp

00300 LØnn til ekstrahjelp

00900 Pensjonsinnskudd

0,00

85 t5r,2L
26 030,68

12783,86

381

386

381.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



00900 Pensjonsinnskudd 386 0,01 0,00 0,00

02500 Materialforbruk nybygg/ombygging 381 164!7,60 0,00 0,00

04290 Momskompensasjonberettiget 381 41O4,4O 0,00 0,00

07292 Momskompensasjon 841 -41t4,4t 0,00 0,00

09400 Bruk av disposisjonsfond 880

:å. -t'r,'¡-¡;Í,1,':l;¡.F.il..ffit',,' fffiffiifffit$ffi:¡...,;,it¿1yg.
0200L Driftsutstyr 0,00261

880

0,00

0,00

600 000,00

-600 000,00 0,00
. i i r-.r1¡ã"

¡0;00

02306 Nybygg, ombyggíng utearea[-anlegg
02306 Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg

02306 Nybygg, ombygging uteareaf/-anlegg

04290 Moms kompensasjon berettiget
04290 Momskompensasjon berettiget
07292 Momskompensasjon

09400 Bruk av disposisjonsfond

;åf0läiiäffif;i:::".

335

360

381

335

38r.

841

880

500 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-650 û00,00
;ta-t ¡!!.l. :l ¡'.:,f *],.i-l ::. ''..LÍ,i-i::-ì

98 854,40

0,00

10 385,60

24713,60

2596,40
-27 3L0,00

0,00

2205,99

331,19

0,00

0,00

,iS*iF,

L9,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,75

48,00

48,00

74,31

0,00

0,00

02301 Nybygg, ombygging 360 0,00 200 000,00 0,00

09580 Bruk av bundne investeringsfond 360 0,00 -200 00û,00 0,00

' ìÍå¡3-r'
00300 Lønn til ekstrahjelp

00900 Pensjonsinnskudd

02502 Materielltil kummer og ledningsnett

09100 Bruk av lån

05100

05202

09100

09200

09201

09580

345

345

345

870

283

283

283

283

283

880

0,00

0,00

600 000,00

-600 000,00

' fir:r¡'åF'iüt#''g¡g;ffi;i*i?s
05290 Kj6p av aksjer og andeler 355 28t 607,00 0,00 0,00

09400 Bruk av disposisjonsfond 880

""..x¡ bäË:
02702 Konsulentbistand 330 0,00 250 000,00 0,00

09400 Bruk av disposisjonsfond 880 0,00 -250 000,00 0,00i ¡*; l.Tffii
02303 Vedlikehold samferdsel 332 28 450,00 2 500 000,00 0,00

02702 Konsulentbistand 332 4 635,00 0,00 0,00

O429A Momskompensasjonberettiget 332 tt58,75 0,00 0,00

07292 Momskompensasjon 84L -'J" 158,75 0,00 0,00

09400 Bruk av disposisjonsfond 880 0,00 -2 500 000,00 0,00

Avdragsutgifter

Lån til etablering og utbedring

Bruk av lån

Mottatte avdrag på startlån

Ekstraordinær innfrielse av startlån

425 953,00 565 000,00

480 000,00 1 000 000,00

-480 000,00 -1 000 CI00,00

-383 581,04 -500 û00,t0
-136891,,73 0,00

0,00 -65 000,00Bruk av b dne investerin



Vurdering

Ansvar l20L servicekontoret: Dette skal er driftsutgift som skal konigeres til driftsregnskapet
og berøres ikfte av forslaget om regulering i denne saken.

Følgende ansvar anbefales regulert:

Ansvar 1402 Næringsprosjekter: Budsjeffet gjelder sjøfflling i Hasvik, vedtatt av

kommunestyret i sak 80/18 den 17.4.18. Budsjettet var et rundt anslag på utgiftene knyttet til å

etablere sjøfflling i Nordre Molokrok. Prosjekfet er nå giennomført, og vi ser at utgiften er på

tilsammen kr. 200.000 inkl.mva. Det foreslås å regulere budsjettet slik at utgift reduseres til kr.
170.000 pluss kompensasjonsberettiget mva på kr. 40.000, finansiert ved momskompensasjon
på kr. 40.000 og bruk av ubundne investeringsfond på kr. 170.000.

Ansvar 2502 Omsorgsboliger: Budsjettet gielder fullførelse av 4 småhus i Hasvik, og var i
2018 opprinnelig på 4 mill. kr., finansiert med 3 mill. kr. i statlig refusjon (Husbank-midler) og

I mill. kr. i lån. Prosjektet er nå fullført, og det er behov for å regulere budsjettet. Samlet utgift
inkl. mva ligger pä ca.5,7 mill kr. Det foreslås å regulere budsjettet slik:

o Samlet investeringsutgift (lønnlnybygg) økes til kr. 4.570.000
o Kompensasjonsberettiget mva settes til kr. 1.100.000

Dette finansieres ved momskompensasjon på 1,1 mill. kr., 3 mill. kr. i statlig refusjon og

salderes med låneopptak på l.l. 1,57 mill. kr.

Dette prosjektet har gått over to år, og samlet investeringsutgift er på kr. 10.412.800, inkl.
2.012.200 i kompensasjonsberettiget mva. Netto investeringsutgift er på 8,4 mill. kr. for de 4

boligene.

Ansvar 2509 Nybygg utleiebolig: Budsjettet for 2018 gjelder fullførelse av ny 4-mannsbolig i
Breivikbotn, og årets budsjett var opprinnelig på 5,5 mill. kr. finansiert ved kr. 800.000 (15%) i
boligtilskudd fra Husbanken (som står på vundet inv. fond) og fullfinansiert med 4,7 mill.þ.t. i
lån. Prosjektet er nå fullført og det er behov for å regulere budsjettet. Samlet utgift i 2018bør
reguleres til 5,81 mill. kr. i tråd med årets investeringsutgift. Vi har ikke mer tilskuddsmidler å

bruke til prosjektet, og dette innebærer at økningen på kr. 310.000 må finansieres ved økning i
låneopptak til kr. 5.010.000.

Dette prosjektet har gått over to år og samlet investeringsutgift er på kr. 11.1 14.800 inkl. mva
(ikke kompensasjonsberettiget mva).

Ansvar 2521Hasvik skole: Budsjettet gjelder prosjektering og konsulentbistand for spillflate
ved Hasvik skole. Vi foreslår at deler av investeringsutgiften på kr. 50.000 flyttes til
kompensasjonsberettiget mva. Dette medfører at kr. 50.000 legges inn som momskompensasjon
og bruk av disposisjonsfond reduseres til kr. 250.0000.

Ansvar 2523 Søwær Skole: Opprinnelig var det lagt inn kr. 800.000 til oppretting av taket ved
skolen. Dette prosjektet har det ikke vært mulig å giennomføre i 2018 og det foreslås derfor tatt
ut. Budsjettert bruk av disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

Ansvar 2524Hasvik kompetansesenter: Dette prosjektet gjelder ombygging av trimrom ved
Hasvik kompetansesenter ved å innlemme lagerrom i treningsflaten. Bakgrunnen for utvidelsen
sþldes at dette er et meget populært treningsrom med hø¡ besøkstall. Det er bruk ca. kr.
145.000 i utgifter inkl. kompensasjonsberettiget mva og det foreslås budsjettert med finansiering
på kr. 5.000 i momskompensasjon og kr. 140.000 i bruk av disposisjonsfond.



Ansvar 2690 Prosjekt Blest: Opprinnelig budsjettert med kr. 200.000 til lyssetting av
havneområdet i Breivikbotn. Dette er ikke gjennomført i år og foreslås tatt ut. Finansieringen
ved bruk av bundet investeringsfond foreslås tilsvarende redusert.

Ansvar 2708 Renovasjon: VEFAS IKS dannet Fínnmark Biobehandling AS for å produsere
gjødsel av matavfall, slakteri- og oppdrettsavfall. Selskapet gikk konkurs 30.6.17.
Representantskapet i VEFAS IKS besluttet i 2017 å sende faktura for tap i denne forbindelsen til
eierkommuner, og vår andel av dette utg¡ør l<r. 281 .607, som går til å sfyrke egenkapitalen i
VEFAS IKS. Budsjettet foreslås regulert med kjøp av aksjer på kr. 285.000 finansiert ved bruk
av disposisjonsfond.

Ansvar 2821 Kommunale veier: Opprinnelig budsjett for asfaltering av kommunale veier var
pä2,5 mill. kr. Etter gjennomført prosjekt ligger kostnadene, inkl. forberedelser og etterarbeid
av berørte veistreknninger, på ca. 3 miil. kr., hvorav asfalteringsarbeidet utglør2,7 mill. kr. Det
foreslås å endre budsjettet for asfalteringen til 3 mill. kr. med tillegg på kr. 750.000 i
kompensasjonsberettiget mva. Finansiering av budsjettet endres til kr. 750.000 i
momskompensasjon og 3 mill. kr. i bruk av disposisjonsfond.

Hovedoversikt ett 2018 vil etter dette se ut som

Tall i I kroner Budsjett 2018 Revldert budsJett
2018

INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak

0

0

-3 000 000
0

0

0
nU

-3 000 000
-1 945 000

0

0

0

Øko,nomisk oversikt - lnvestering

Sum inntekter -3 000 000 -4 945 000

UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger

0

0

15 900 000
0

0

0

0

2'10 000
20 000

16 010 000
0

1 945 000
0

0

um utgifter 15 900 000 f I 185

Fordelte

FINANSIERINGgTRAN gAKSJONER
Avdrag på lån
Utlån
K1øp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond

585 000
1 000 000

530 000
0

0

0

565 000
I 000 000

815 000
0

0

0Avsatt til bundne investeri sfondfond

Sum finans¡er¡n ksjoner 2 095 000 2 380 000



AV

Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Mottatte avdiag på utlån
Overført fra drifrsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne drlftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

-7 300 000
0
0

-500 000
0

-5 830 000
0

-300 000
-1 065 000

0

-8 180 0000
0
0

-500 000
0

-5 905 000
0

-'170 000
-865 000

0



Hasvik kommune Arkiv: 251

Arkivsaksnr: 201811468-l

Saksbehandler:

Gro Marie J. Nilssen

Saksfremlegg

Opptak av lån til investeringer 2018

Innstilling

Hasvik kommunestyre vedtar å ta opp kr. 7.180.000 i nytt lån til delfinansiering av årets

investeringsutgifter. Låneopptak i 2018 skal ha 40 års nedbetalingstid.

Saksopplysninger

Saken gjelder opptak av nytt lån til finansiering av årets investeringer

Bakgrunn

I forbindelse med opptak av lån til investeringer må kommunestyret g¡øre vedtak om
nedbetalingstid i henhold til finans- og gjeldsreglementets punkt 2.5.a.

Kommunestyretfatter vedtak om opptav av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak shal som
minimum angi:

o Lånebeløp
o Nedbetalingstid

Det er slik at kommunestyret allerede gjorde vedtak om opptav av lån for 2018 ved
budsjettbehandling for inneværende år, men dette vedtaket sa ikke noe om løpetid. Nødvendig
lånebehov er dessuten endret i forhold til det opprinnelige budsjettet, jfr. sak om regulering av

investeringsbudsj ettet.
Budsjettreguleringen viser at årets lånebehov er på kr. 8.180.000. Dette inkluderer låneopptak
av startlånsmidler fra Husbanken på 1 mill. kr. Med dette blir behovet for lånefinansiering av
wrige deler av investeringsregnskapet på lff. 7.180.000.

Utvals Utvalessak Møtedato

Formannskapet l04l18 18.10.20i I
Kommunestyret



Utregning av nedbetalingstid for lan gjøres når låneopptak skal giennomføres. En slik
beregning tar hensyn til årets påløpte utgifter og avskrivningstid på laneobjektet.

Vurdering

Lånefinansieringen er budsjettert til å gätil følgende formål:

¡ Kr'. 1.570.000 til omsorgsboliger
¡ Kr. 5.010.000 til utleieboliger
. Kr. 600.000 til vannledningsnett

Samtlige av disse formålene har en avskrivningstid på 40 âr. Det foreslås derfor at
nedbetalingstid vedtas til 40 år.

Administrasjonen g¡ør forløpende vurdering om lån skal tas opp med flytende eller fast rente, ut
fra hvordan samlet låneportefølje foreligger med fordeling av fast/flytende ved opptak av nytt
lån, og bestemmelsene i Finans- og gjeldsreglementet pinkt 2.5.a.



Hasvik kommune Arkiv: 030

Arkivsaksnr: 20171962-8

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 9lt8 18.10.2018

Orienteringssak - 18. oktober 2018

Innstilling

Saken tas til orientering

Saksopplysninger

Det gis orientering om:
¡ LillehavetBreivikbotn
r Sørværhavn
r DønnesfiordVindkraftverk
¡ Strandrydding 2018
o TVaksjonen2l.okfober
¡ FNdagen 24.oktober
r Utsatt frist - Sørøya Transport
e Finnmark fylkeskommunes høring på utkast til Avinors nordområdestrategi
c Sørøya på langs

Bakgrunn

Vurdering



Hasvik kommune Arkiv: 057

Arkivsaksnr: 20171600-3

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvalg Ufvalsssak Møtedato

Formannskapet 10/18 18.10.2018

Til uttalelse. Utvidelse av lokalitet for levende lagring - Breivikbotn - Hasvik
kommune - Finnmark fylke

Innstilling

Hasvik formannskap viser til brev fra Kystverket forbindelse med søknad fra Nergård Sørøya
AS hvor det søkes om utvidelse av levende lagring av torsk i Breivik{orden. Hasvik
formannskap stiller seg positiv til utvidelsen av anlegget da dette vil være med på å gi mer stabil
drift ved Nergård Sørøya AS sitt anlegg i Breivikforden.
Utvidelse av anlegget for levende lagring anser Hasvik formannskap er i tråd med gjeldene plan
og allerede gitte tillatelser.

Saksopplysninger

Kystverket har sendt søknad fra Nergård Sørøya AS til Hasvik kommune for uttalelse. Nergård
Sørøya AS ønsker å utvide anlegget for levende lagring som de har utenfor havnen i
Breivikbotn. Anlegget skal øke volumet for levende lagring. Utvidelsen av anlegget består i å
øke antall firkant bur av samme type som er i bruk i dag på denne lokaliteten.

Bakgrunn

Nergård Sørøya AS ønsker å øke kapasiteten og volumet på levende lagring av torsk utenfor
havnen i Breivikbotn. Nergård Sørøya AS har i dag et godkjent anlegg i området og det er en

utvidelse av eksisterende anlegg det søkes om tillatelse til. Anlegget består av firkantbur og det
er etablering av flere slike firkantbur det nå søkes tillatelse til. På bakgrunn av dette har
Kystverket sendt saken over til Hasvik kommune for uttalelse.



Vurdering

Hasvik formannskap stiller seg positiv til utvidelsen da dette vil være med på å gi mer stabil
drift ved Nergård SørøyaAS sitt anlegg i Breivikfiorden. Tiltaket anses å være i tråd med plan
og allerede gitte tillatelser.

Vedlegg
1 Søknadom
2 Søknad til uttalelse - Utvidelse av lokalitet for levendelagring - Breivikbotn - Hasvik

kommune - Finnmark fflke
3 Søknad utvidelse av lokalitet mellomlagring levende fanget torsk.pdf



RS 6/18 Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre. og
fylkestingsvalget 2019 for kommuner berørt av grenseendringer

RS 7/18 Finnmark fylkeskommunes høring på utkast til Avinors
nordområdestrategi

RS 8/18 Orientering om budsjett 20lg for IUA Vest-Finnmark

RS 9/18 MENIGHETSRAD: Hovedutskrift fra møte i Hasvik menighetsråd
tirsdag 25. september 2018 k! f 2:00

RS 10/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget
2019

RS l1l18 Orientering angående justering av medlemskontingent-
Finnmark Friluftsråd


