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Hasvik kommune Arkiv: 231

Arkivsaksnr: 201 8/165 I - I

Saksbehandler:

Erik Arnesen

Saksfremlegg

Utvale Utvalgssak Møtedato

Formannskapet I 09/l 8 29.fi.2018

Kommunestyret

Kommunale avgifter og gebyrer for 2019

Innstilling

Hasvik kommunestyre vedtar de betalings- og avgiftssatser med bestemmelser som fremgår av

dokumentet <<Kommunale avgifter og gebyrer for 201 9>.

Saksopplysninger

Bakgrunn

Administrasjonens forslag til leiesatser, avgifter og gebyrer for 2019 legges med dette frem for
politisk behandling.

Regulativets pkL I : Utleiepriser for boliger, næringsbygg, garasjer m.m, foreslås øket med 3,1

%.

Regulativets pkt 2: Salgs- og festepriser for tomter foreslås øket med 3 o/o

Regulativets pkt 3;Gebyrer knyttet til byggesaker, kartforetninger, oppmålinger m.m. f'oreslås

øketmed3 Vo.

Regulativets pkt 4: For å kompensere for lønns- og prisstigning foreslås alle satser i

havneregulativet øket med 3 Vo.

Regulativets pkL 5: Vefas IKS øker mest sannsynlig sine priser ut til kommunene med l,l o/o.

Det foreslås derfor at kommunens satser ut til abonnentene økes tilsvarende. For å illustrere at

gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle.



Regulativets pkt. 6: Det foreslås at gebyrene for septiktømming økes med 5 %o.For å illustrere at

gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle.

Regulativets pkt 7: Feiing er en tjeneste som kommunen kjøper av Loppa kommune. Det
foreslås at feiegebyret økes med 8 Yo. For å illustrere at gebyrnivået er i samsvar med
selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle.

Regulativets pkt. 8: Tilknytningsavgiftene foreslåes øket med 3 o/o.

Regulativets pkt. 9: Vann- og avløpsavgifter

Vqnn:
Det foreslås at samtlige satser for vannforsyning økes med 5 %. For å illustrere at gebyrnivået er
i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av
ansvarsomräde 2701 under behandlingen av årsbudsjett 2018.

Avløp'
Det foreslås at satsene for avløpsgebyr økes med 5 Yo.For å illustrere at gebyrnivået er i

samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle.

Regulativets pkL I 0 : Fakturagebyr.

Størrelsen på kommunens fakturagebyr foreslås holdt uendret.

Vurdering

Vedlegg
1

2
Kommunale avgifter for 2019
Forkalkyle VAR



Hasvik kommune Arkiv: l5 I

Arkivsaksnr: 201811584-3

Saksbehandler:

Erik Arnesen

Saksfremlegg

Budsjett 20L9 og økonomiplan 2019 - 2022

Innstilling

L Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativ for det kommunale skatteøre for
2019.

2. Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse for 2019 til 85 Yo av
stortingsrepresentanters godtgj ørel se.

3. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett2019 i henhold tilvedlegg " Hasvik kommune
hovedoversikt drift 2019" .

4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2019 i henhold til vedlegg "Hasvik
kommune hovedoversikt investering 2019.

Kommunestyret vedtar økonomiplan drift 2019 - 2022 i henhold til rådmannens forslag slik det
fremgår ay saksframlegget.

Kommunestyret vedtar økonomiplan investerin 92019-2022 i henhold til rådmannens forslag
slik det fremgår av saksfremlegget.

Saksopplysninger

Bakgrunn

Rådmannens forslag til årsbudsjett2019 og økonomiplan for perioden 2019 -2022legges
herved frem til politisk behandling.

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet il0/18 29.11.2018

Kommunestyret



Budsjett 2019.

Drift:

Hovedtendensen i rådmannens forslas til dr 2019 er at knannere rammer oE økte
utgifter innen pleie- og omsorg medfører at det må buds-ietteres med bruk av -fondsmidler i drift.

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 tar utgangspunkt i KS' prognosemodell med
hensyn til skatteanslag, inntektsutjevning og rammetilskudd fra staten.

Det kommunale skatteøre er satt til den vedtatte maksimalsats.

Videre tar rådmannens budsjettforslag for 201 9 utgangspunkt i anslåtte regnskapstall for 201 8

med tillegg eller fradrag for endringer i kommunens tjenester og oppgaver, samt anslått lønns-
og prisvekst.

Hasvik kommune kom nok en gang dårlig ut i regjeringens økonomiske opplegg for
kommunene i2019.

Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter. Befolkningstallene
per november gir håp om at folketallsnedgangen vi har sett de siste årene har stoppet opp. I
budsjettforslaget er det lagt til grunn en flat folketallsutvikling i 2018.

Tabellen nedenfor viser de senere års utvikling.

ikommunen:

Lønnsutgiftene utgjør en meget stor del av kommunens totale driftsutgifter. Tabellen nedenfor
viser utviklingen i kommunens lønnsutgifter:

B
2017 2018 11-

18
2008 2009 2010 20tr 2012 20t3 20r4 20i5 20L6

Pr.

01.01
998 970 934 972 995 1023 r037 1041 1054 r037 L022 1032

LØNN R-2014 R-2015 R-2016 R.-2017 B-2018 B-2019
Fast lønn
Inkl. rill./f.p.

55.172.000 59.099.000 59. r 55.000 59.531 .000 63.667.000 62.644.000

Variabel
lønn
Inkl. feriep

6.525.000 6.805.000 8.108.000 8.283.000 6.782.000 6.373.000

Godtgj.
Folkevalete

1.075.000 1.067.000 1.026.000 1.080.000 1 .138.000 1.180.000

Andre
oppg.pliktige
eodtsiørelser

4.995.000 5.273.000 6.437.000 7.143.000 6.953.000 6.840.000

Pensjon
KLP/SPK

8.907.000 9.139.000 9.892.000 10.565.000 13.161.000 I 1.853.000

Koll. Ulykke 45.000 I 18.000 129.000 141.000 154.000 171.000

SUM LØNN 76.719.OO0 8l .501 .000 84.747.000 86.743.000 91.855.000 89.061 .000



Kommunens lønnsutgifter har økt betydeligiløpet av siste femårsperiode. Det aller meste av

økningen har sin årsak i satsinger innenfor helse- og omsorg.

Det er i budsjettforslaget lagt opp til at kommunens samlede vare- og tjenestekjøp øker
betydelig fra2018 til 201 9. Økningen knytter seg i all hovedsak til kjøp av eksterne

omsorgstjenester.

Investering

Hovedlinien i rådmannens -forslag til investeringsbudsjett 2019 er at investeringstakten
reduseres sammenlignet med-foregående buds-iettår. Hoveddelen av årets investerinqer kn.vtter

seg til oopgraderinger av eksisterende bvgg.

Det foreslås satt av kroner 300.000 til bygningsmessige oppgraderinger ved Hasvik

skole. Arbeidene omfatter nye ytterdører, skifting av takrenner og oppgradering av

elektrisk anlegg. Tiltaket foreslås finsnsiert ved bruk av investeringsfond.

a

a

Det foreslås satt av kroner 100.000 til bygningsmessige oppgraderinger ved Breivikbotn
skole. Tiltaket omfatter utskifting av røropplegg, nye lys i vestibyle og ny yttervegg til
biblioteket, og foreslås fìnsnsiert ved bruk av investeringsfond

Det foreslås satt av kroner 100.000 til utvendige oppgraderinger ved Sørvær barnehage.

Tiltaket omfatter nytt gjerde og utvendig belysning, samt ytterdør og garasjepoft.

Foreslås finansiert ved bruk av investeringsfond.

Det foreslås satt av kroner 400.000 til renovering av nordveggen på rådhuset. Tiltaket

foreslås finansiert ved bruk av investeringsfond.

Store deler av taket ved Søruær skole består av eternittplater som er modne for
utskifting. Prosjektet lå inne i investeringsbudsjettet for 2018, men ble av ulike årsaker

ikke gjennomført. Det foreslås satt av 800.000 kroner til prosjektet som finansieres ved

bruk av investeringsfond.

Boligeiendommen Sinaveien 3 A og B på Hasvik har behov for totalrenovering. Det

foreslås satt av kroner 2.000.000 til prosjektet som finansieres ved opptak av lån.

Det er behov for utskifting av de fleste av kommunens veilys. Det foreslås at utskiftingen

tas over flere år, og at tiltaket får en startbevilgning på 300.000 kroner i 2019 som

fìnansieres med bruk av fondsmidler.

Kommunen fikk i løpet av 2017 og2018 utarbeidet forprosjekt med kostnadsoverslag for

etablering av ny innendørs spilleflate pä Hasvik. Det foreslås at det i 2019 settes av

kroner 200.000 som benyttees til utarbeidelse av spillemiddelsøknad og utredning av

øvrige eksterne fi nansieringsmul i gheter.

o

a

a

a

a

o



a

a

a

a

a

Etablereingen av ny direkte vannforsyning til smoltanlegget på Hasvik lot seg ikke

fullføre i 2018. Det foreslås at prosjektet, som er kostnadsestimert til kroner 600.000,

videreføres i2019, og at det resterende, kroner 420.000 finansieres ved opptak av lån.

Kommunen har et samarbeid med Hammerfest kommune om turstien <<Sørøya på langs>

Det foreslås satt av kroner 300.000 som Hasvik kommunes andel til ferdigstillelse av

merkingen i2019. Tiltaket foreslås finansiert ved bruk av investeringsfond.

Det foreslås satt at kroner 200.000 til anskaffelse av snøskuter. Skuteren er hovedsakelig

ment brukt til merking av skuterløyper, og til drift og vedlikehold av

vannforsyningsanleggene. Anskaffelseskostnaden foreslås fordelt likt mellom områdene

<friluftsomräder I anlegg> og <vannforsyning>. Kostnaden som faller på vannforsyning

foreslås finansiert ved opptak av lån, mens det resterende foreslås finansiert ved bruk av

investeringsfond.

Det foreslås at opptak av formidlingslån fra Husbanken legges inn med en ramme på

I .000.000. I tillegg kommer avdrag på tidligere opptatte lån som i 2019 er på 620.000

Dette finansieres delvis av mottatte avdrag på videreutlån og saldering ved bruk av

avdragsfond.

Egenkapitalinnskudd KLP er et årlig tilskudd som kreves innbetalt ut fra samlet

pensjonsportefølje i pensjonsselskapet. Inskuddet for 201 9 er beregnet til 530.000 kroner

som foreslås finansiert ved bruk av fond.

Hasvik kommune har de siste årene gjennomført betydelige investeringsløft. Kommunen har
imidlertid væft dyktig på å skaffe eksterne prosjektmidler som har bidratt til å delfinansiere flere
av prosjektene. Det har dessuten vært politisk vilje til å finnansiere deler av investeringene ved

bruk av fondsmidler.

Tabellen nedenfor viser utviklingen av kommunens lånegjeld fra2009 og fremover (tall i hele

1000 kroner):

Kommunens eld midler til videre utlån

Det er kommunens gode driftsresultater de senere år som har muliggf ort styrking av

fondsreserven og derigjennom evne til å gjennomføre investeringsløft.

Kommunens regnskaper viser følgende utvikling de senere år:

2008 mindreforbruk kr. L332.219

2013 20L4 2015 2016 20t7 B-2018 B-2019Pr.31.12 201 1 2012
54 433 60 710 63 830Gield 34 860 42 584 41 283 46 405 48 236 55 352

4 457 2 100 7 992 t 970 2283 2 800 2 765 3 000Avdraq 2 65r
927 BBO L 220Renter L t47 826 L 4L2 1 057 999 870



2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

10.531.863
8.972.252
8.575.192
7.379.946
5.133.675
7.852.426

12.246.335
8.142.711
4.783.513

Utvalgte nøkkeltall som illustrerer utviklingen fra 2008 og fremover

* Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket
totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån
av egne midler).
** Fra og med rapportering for 2013, regnes arbeidskapitalen ut ved å holde balansetall for
premie-avvik utenom. Rapporterin gen før 2013 er tall inkl. premieavvik.
*** Langsiktig gjeld er ex. pensjonsforpliktelser

Til tross for at betydelige deler av årsoverskuddene har blitt overført til investering har det vært
rom for også å forbedre likviditetssituasjonen.

Tabellen nedenfor viser utvikl i kommunens I ikviditet.

2010 201 1 20t2 2013 20t4 2015 2016 20t7
Brutto d riftsresultat o/o 9.9 8.4 10.3 7,8 5,7 4,0 2,8 3,3
Netto driftsresultat o/o n,2 t0,2 9,9 8,9 7,5 8,6 5,1 3,6
LangsiKig gjeld (inkl
pensjonsforpl) o/o av
br.di

180,6 188,7 t89,7 195,9 195,3 189,3 195,3 4L,5
**t<

Arbeidskapital o/o av br.
di

27,9 34,9 38,7 23,7** 23,1 29,7 33 2 4t,9

Frie inntekter i kr. pr
innb.

68 116 73 072 75 817 77 477 80 639 83 454 86 779 91 259

Netto låneqi. pr. innb.* 35 526 29 273 31 693 33 203 36 126 39 73r 47 425 44 065

R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017Pr.3I.12.
1000 kroner
Sum
omløpsmidler

37 949 46 593 55 589 5t 773 58 365 70 372 73 989 89 946

Kortsiktio oield 10 184 10 983 12 115 12 922 15 096 18 600 L7 92L 19 803
Ubrukte
lånemidl,

2 048 385 5 661 1 820 2 60t 670 t 575 159

Fondsmidler L9 454 29 304 33 415 33 742 34 979 40 740 48 543 67 095



Økonomiplan2019 -2022

Drift:

,Arsbudsjettet for 2019 utg¡ør økonomiplanens første år. De tre neste årene er en rullerende
økonomiplan. Hvert år i økonomiplanen fremlegges i balanse. ,4rsbudsjett og økonomiplan
behandles som ett samlet dokument.

Det knytter seg stor grad av usikkerhet til vesentlige budsjettforutsetninger som
folketallsutvikling, skatteinntekter, rammetilskudd, rentenivå og endringer i etterspørsel etter
tjenester i økonomiplanperioden. Det er derfor ikke lagt ned noen stor grad av presisjon i

forslaget til økonomiplan.

I mangel på andre holdepunkter er det lagt inn som en forutsetning at driftsinntekter i form av
brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, overføringer, skatt, rammetilskudd og andre statlige
overføringer årlig øker med omlag 2,5 o/o. På samme måte er det lagt inn en forutsetning om at

alle driftsutgifter i form av lønn, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester samt overføringer
ärlig øker med omlag 2,5 Yo.

Renteinntekter er beregnet ut fra en forventning om en stabil markedsrente, mens utbytte er
videreføft uendret ut planperioden.

Finansutgiftene er konsekvensjustert i henhold til lånegjeldens forventede utvikling som følge
av de tiltak som er lagt inn i investeringsbudsjettet ut økonomiplanperioden. Det er forutsatt
fortsatt lav utlånsrente ut økonomiplanperioden.

Rådmannens forslag til økonomiplan drift 2019 - 2022blir etter dette som følger:

Beskrivelse Buds¡ett 2019 Budsiett 2020 Budsiett 2021 Budsiett 2022

Hasvik

Brukerbetal¡n ger -5 501 694 -5 666 745 -5 836 749 -6 011 851

Andre salgs- og leieinntekter -14 245 500 -14 672 866 -15 113 056 -1 5 566 452

Overføringer med krav til motytelse -1 I 433 000 -16 925 990 -17 433781 -17 956 795

Rammetilskudd -72092000 -73 894 300 -75 741 658 -77 635 199

Andre statlige overføringer -l 169 000 -1 190 640 -1 213 947 .l 236 813

Andre overførinqer -500 000 -51 2 500 -525 313 -538 446

Skatt på inntekt oq formue -21 527 000 -22 065 175 ^22 616 804 -23 182 224

Eiendomsskatt 0 0 0 0

Andre direkte oq indirekte skatter 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -133 468 194 -134 528 2'16 -l 38 481 308 -142 127 780

Lønnsutgifter 77 037 708 79 348 841 8l 729 330 84 l8l 206

Sosiale utgifter 12 024 016 12 384734 12756 279 l3 138 965

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 22703 262 23 384 360 24 085 959 24 808 536

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjenesteprod 13 614 860 7 256 206 7 473896 7 698 ll0

Overføringer I 582 000 I 869 460 l0 165 553 10 470 520

Avskrivninger 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000



Beskrivelse Budsjett 2019 Budsiett 2020 Budsiett 2021 Budsiett 2022

Fordelte utqifter 0 0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 140 461 846 137 743 601 141 711 017 145797 337

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 6 993 652 2 815 385 3 229 709 3 669 557

Renteinntekter, utbytte og eieruttak .1 140 000 -l 140 000 -l 140 000 -1 140 000

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -1 140 000 -1 140 000 -1 140 000 -l 140 000

Renteutg ifter, provisjoner og and re finansutgifter 1 220 000 I 283 267 I 365 334 1 466 201

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 2 380 000 2 440 000 2 500 000 2 560 000

Utlån 0 0 0 0

SUM EKSTERNE F¡NANSUTGIFTER (F) 3 600 000 3 723 267 3 865 334 4 026 20'.1

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 2 460 000 2 583 267 2725 334 2886 201

Motþost avskrivninqer -5 500 000 ,5 500 000 -5 500 000 -5 500 000

NETTO DRTFTSRESULTAT (r) 3 953 652 -l 0l 348 455 043 1 055 758

Bruk av tidligere års regnskapsmess¡g mindreforbruk 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -3 287 508 -500 000 -500 000 -500 000

Bruk av bundne fond -823 990 -823 990 -823 990 -823 990

suM BRUK AV AVSETNINGER (J) -4 111 498 .l 323 990 -l 323 990 .l 323 990

Overført til investerin gsreg nskapet 0 0 0 0

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

Avsetninger til disposisionsfond 0 1 267 492 711 101 110 386

Avsetninger til bundne fond I 57 846 157 846 157 84Ê 157 846

SUM AVSETN!NGER (K) 1 57 846 1 425338 868 947 268 232

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = l+J-K) 0 0 0 0

Investering:

Som det fremgår ovenfor har rådmannen foreslått tiltak i investeringsplanens lørste år. I sak

34117 har kommunestyret startet en prosess hvor det er lagt opp til at kommunens
investeringsprosjekter i årene fremover drøftes bredt politisk. For perioden 2020 - 2022 er det
derfor kun lagt inn kjente årvisse tiltak i form av egenkapitalinnskudd til KLP og opptak av

form idl i ngs län fr a Husban ken.

Rådmannens forslag tiløkonomiplan 2018-2021, investering, blir etter dette som følger:

201 el 2020 2021 2022

Sum finansierinqsbehov nye tiltak 7 270 oool 2 160 000 2 190 000 2 290 000

Sum fond -3 r30 oool -530 000 -530 000 .530 000

Sum overført fra drift ol 0 0 0



Sum lån -3 520 000 -r 000 000 -1 ooo oool -l 000 000

Sum tilskudd 0 0 ol 0

Sum annet -620 000 -630 000 -660 -760 000

Netto finansierinq nye tiltak 0 0

Sum renter oq avdraq bereqnet dr¡ft 5 167 123 267 142 067l I 60 867

Netto driftskonsekvenser 5l 123 267 142 I 60 867

T

1001 Velferd, opp!æring og 530 530 000 530 530 000

Vedtatt eg en kap italtilsku dd KLP 530 00c 530 000 æo oo0l æ0 004

Renter og avdrag c 0 ,l a

Andre driftskon sekven ser C 0 ,l a

2509 Kommunale utleieboliqer 2 000 000 0 ol 0

Renoverinq Sinaveien 3 A os B 2 000 00c 0 ,l a

Renter oq avdrag J JJJ 89 667 s8 667| 87 666

Andre driftskonsekven ser C 0 ,l a

2521 Hasvik skole 500 000 0 ol 0

Div. renoverinq Hasvik skole 300 00( a ol a

Renter og avdrag 0 a 0l a

A n d re d rift s ko nsekvenser a a ol a

Spilleflate Hasvik 200 000 a ,l a

Renter og avdrag 0 a ,l a

Andre driftskonsekvenser 0 a ol a

2522 Breivikbotn skole m.rådhus 500 000 0 ol 0

Div. renovering Breivikbotn skole 100 000 a ,l a

Renter oq avdrag 0 a ol a

Andre driftskon sekven ser a a 0l a

Nordveqg râdhuset 400 004 Õ ol c

Renter og avdrag

Andre driftskonsekvenser

a a 0l c

a a 0l a

2523 Sørvær skole 800 000 0 ol 0

Utskifting av tak Sørvær skole 800 004 a ,l c

Renter og avdrag a a ,l 6

Andre driftskon sekven ser a a ,l (,

2533 Sørvær Barnehage 100 000 0

D¡v. renover¡ng Sørvær Barnehage 100 00a Õ

Renter og avdrag a l) ,l c

Andre driftskon sekven ser a c ol I

2602 Friluftsområder/-anleqg 300 000 0 ol 0

Turløvpe Sørøva pà langs 300 004 a ,l c,



Renter og avdrag ,l c ( 0

And re d riftskonsekvenser ol c C 0

2701 Vannforsyning 620 oool 0 0 0

S n ø sk ute r te kn i sl</f ri I uft so m rà d e r 200 oool ( o 0

Renter og avdrag 1671 11 933 11 733 11 534

An d re d r i ft s ko nsekven ser ol 0 0 0

Vannforsyning Hasvik 420 oool 0 0 0

Renter og avdrag ,l 0 0 0

A n d re d r ift sko nsekvenser 0l 0 0 0

2822 Veibelvsninq 3oo o0ol 0 0 0

Veibelysning - utskifting armaturer 300 oool 0 0 a

Renter og avdrag ol U 0 a

Andre driftskonsekvenser ol 0 a a

8150 Utlån 1 620 oool ,l 630 000 I 660 000 I 760 000

Startlånsordn¡ngen 1 620 oool 1 630 000 1 660 004 1 760 00a

Renter oq avdrag 1 6671 21 667 41 667 61 667

And re d rift skonsekvenser ol 0 a a

Vurdering

Politisk behandling av budsjett og økonomiplan

Det følger av kommuneloven $ 45 at kommunen innen årets utgang skal vedta budsjett for
kommende kalenderår. ,4rsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen
av disse, jf. kommuneloven $ 46.

Kommunestyret vedtar budsjettrammene i henhold til de fremlagte hovedoversikter for
henholdsvis drift og investering. Kommunestyret vedtar budsjettet på bruttonivå, det vil si at

kommunestyret gir rammer for både inntekter og utgifter. Administrasjonen rapporter den

økonomiske utviklingen til formannskapet for hvert tertial glennom året. Formannskapet som

økonomiutvalgavg¡ør om eventuelle avvik og endringer i løpet av budsjettåret skal behandles av

kommunestyret som budsjettreguleringssak

Politikerne i Hasvik kommune har uttrykt ønske om å fä fremlagt driftsbudsjettet på et relativt
detaljert nivå. Når det gjelder tallmaterialet som ligger til grunn for konsekvensjustert
driftsbudsjett20lS, vises det til vedlegget "oversikt hovedkapitler drift".

egg
Hovedoversikt drift 201 9

Hovedoversikt investe ring 201 9

Driftsbudsjett per ansvarsområde 2019 versjon 3

Ved
1

2
J



Hasvik kommune Arkiv: 16185

Arkivsaksnr: 2018/1374-5

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvals Utvalsssak Møtedato

Formannskapet I I l 8 29.11.2018

Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak - Gnr 16 Bnr 85 - Fritidsbolig -
Sonja Helene Larsen

Innstilling

Hasvik Formannskap gir i medhold av Plan- og bygningsloven $ 2l-4 jfr Pbl $c 20-2 Sonja
Larsen 9350 Sjøvegan tillatelse til oppføring av tilbygg på 20 kvm i tilknytning til eksisterende
fritidsbol ig på Løksletta, Hasvik.

Følgende har erklært og gis ansvarsrett jfr søknad:
PROsjektering: Konstruksjonssikkerhet tømmerkasse. Sjøveganhytta AS 9350 Sjøvegan
UTFørende : T ømr erurbe id. Gunnar Brattf, ord 95 93 Bre ivikbotn
KONTroll: Tømrerarbeid. Gunnar Brattfi ord 9593 Breivikbotn.

Saksopplysninger

Sonja Larsen 9350 Sjøvegan søker om tillatelse til tiltak jfr Pbl $ 20-2 for tilbygg på

eksisterende fritidsbolig på Løksletta Hasvik. Tilbygget er 20,15 kvm og nåværende
eksisterende fritidsbolig er på 30 kvm. Tiltaket belegges med ansvar hvor følgende har erklær't
ansvar:
PROsjektering: Konstruksjonssikkerhet tømmerkasse. Sjøveganhytta AS 9350 Sjøvegan
UTFørende : T ømrerarbe id. Gunnar B rattfi ord 9 5 93 Bre ivikbotn
KONTroll: Tømrerarbeid. Gunnar Brattfi ord 9593 Breivikbotn.

Bakgrunn

Sonja Helene Larsen har engasjert Sjøveganhytta AS for leveranse av tilbygg til sin fritidsbolig
på Løksletta ved Hasfiordnesset. Eksisterende fritidsbolig er 30 kvm og det søkes om tilbygg på

20,15 kvm.
Da det ikke er berørte naboer til tiltaket foreligger det ikke nabovarsel.



Vurdering

Teknisk etat innstiller søknaden positivt til formannskapets behandling

Vedlegg
I Søknad om ansvarsrett
2 Tileggsvedlegg søknad Ref.Id JAQXIV
3 Ansvarsrett - Konstruksjonssikkerhet Tømmerkasse - Sjøveganhytta AS
5 Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
6 vedlegg - byggesøknad
7 vedlegg - byggesøknad
8 Tegning
9 Kart



Hasvik kommune Arkiv: ll9

Arkivsaksnr: 20181938-6

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvals Utvalsssak Møtedato

Formannskapet tt2lt8 29.n.2018

Delingssak - Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven - Fradeling av
areal til garasje i Sørvær - Gnr 1 Bnr 9 - Finnmarkseiendommen

Innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Jan-Erik Pedersen Ringveien l0 Sørvær har søkt Fefo som grunneier om å fa fradelt en parsell
på ca 500 kvm fra Gnr I Bnr 9 for å bygg" garasje. Parsellen som søkes omsøk1 skal plasseres

sør for Pedersen sin boligtomt slik at det dannes felles grense med boligtomten. Området som
parsellen er ønsker er i reguleringsplanen til Sørvær avsatt til bebyggelse.

Bakgrunn

Jan-Erik Pedersen Ringveien l0 Sørvær søker om âfi'afradelt en parsell på ca 500 kvm for
bygging av garasje. Pedersen har tidligere søkt om fradeling til samme formåI, men på andre
siden av veien. Dette ble avslått da det gikk hovedavløp i det aktuelle området samt at

kommunen har fflt opp området og etablert lekestativ på den lokaliteten.

Vurdering

Teknisk etat innstiller søknaden positivt til Formannskapets behandling

Vedlegg
2 Søknad til behandling etter PBL - Fradeling av areal til garasje i Sørvær - Hasvik komm(l)



3 Ny plassering - Søknad om garasjetomt - Sørvær
4 Delingssak - Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven - Fradeling av arealt til

garasje i Sørvær - Gnr I Bnr 9 - Finnmarkseiendommen
5 Kart Ny plassering



Hasvik kommune Arkiv: 15/195

Arkivsaksnr: 201811658-2

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet l l3l18 29.t I .2018

Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging og bruksendring
Strandgata20, Breivikbotn Gnr 15 Bnr 195 - Installatør R, Hansen AS

Innstilling

Hasvik formannskap gir i medhold av Pbl ç zl-4jfr Pbl $ 20-l Installatør R. Hansen 9593
Breivikbotn tillatelse til tiltak for ombygging og bruksendring for deler av Strandgata 20

Breivikbotn til leilighet. I henhold til søknad gis det følgende ansvarsretter:
SØKnad: Installatør R. Hansen. 9593 Breivikbotn
PROsjektering: Installatør R. Hansen. 9593 Breivikbotn
UTFørende: El-installasjon. Installatør R. Hansen. 9593 Breivikbotn
UTFørende: Bygningsarbeidet. Installatør R. Hansen. 9593 Breivikbotn
UTFørende: Brannvarslingsanlegg. Installatør R. Hansen. 9593 Breivikbotn

Øvrige ansvarsområder som kreves i tiltaket plikter ansvarlig søker å fremskaffe ansvarlig
foretak til og søke godkjennin g av før arbeid i ansvarsområdet iverksettes.

Saksopplysninger

Installatør R. Hansen søker om tillatelse tiltiltak jfr Plan- og bygningsloven $ 20-l om
ombygging og bruksendring for deler av underetasje i <bankbygget> bygningsnr 11675921

Strandgata 20 Breivikbotn. Ombyggingen gjelder del av bygning hvor det tidligere har vært
forretning og kontor. R. Hansen skal bygge om dette lokalet til utleie leilighet med2 soverom,
bad, kjøkken, stue og bod. Boligdelen vil få et areal på 86 kvm.
Søknad om ansvarsrett i tiltaket er:
SØKnad: Installatør R. Hansen. 9593 Breivikbotn
PROsj ektering : Instal latør R. Hanse n. 9 593 Breivikbotn
UTFørende: E l-instal lasjon. Installatør R. Hansen. 9593 Breivikbotn
UTFørende : Bygningsarbeidet. lnstallatør R. Hansen. 95 93 Breivikbotn
UTFørende : Brannvarsl in gsan legg . Installatør R. Han sen. 95 93 Breivikbotn



Det foreligger ikke sentral godkjenning på de nevnte ansvarsområder og tiltakshaver plikter i
henhold til søknaden å påse at tiltaket i sin helhet er i henhold til lov og forskrift.

Andre ansvarsområder som kreves i tiltaket søkes straks det er inngått avtale om prosjektet.

Da tiltaket medfører bruksendring i deler av bygningen søkes det videre om bruksendring for
den delen av tiltaket som skal ombygges til boligdel. Siden det er forretning og kontor som vil
oppta det største arealet av bygningen, vil bygningen fortsatt stå i Matrikkelen med kode 322
Butikk/forretningsbygning.

Bakgrunn

Installatør R. Hansen eier i dag <bankbygget>> som huser i første etasje Installatør R. Hansen. I
underetasjen er VSK regnskap i de lokalene som tidligere ble brukt av SpareBank I Nord-
Norge. Den delen av bygget som i tidligere tider huset Installatør R. Hansen og senere VSK
regnskap skal det nå bygges om til utleieleilighet. Leiligheten skal inneholde 2 soverom, bad,
kjøkken, stue og bod. Boligdelen vil få et areal på 86 kvm.

Vurdering

Teknisk etat innstiller søknaden positiv til formannskapets behandling

l"gg
Søknad om tillatelse til tiltak - Ombygging og bruksendring
Søknad om ansvarsrett
Tegninger

Ved
I

2
J



Hasvik kommune

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalessak Møtedato

Formannskapet I t4lt8 29.11.2018

Søknad om støtte til utstyr

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

I brev datert 17.10.2018 søkes det om tilskudd til kjøp av treningsutstyr ca. kr. 100.000,-.
Utstyret skal plasseres i tilknytning til Sørvær skole, og vil være tilgjengelig for befolkningen på

Sørvær.

Bakgrunn

Flere av innbyggerne på Sørvær har gått sammen for å fä etablert et treningssenter på stedet. Det
er inngått avtale med Sørvær skole om en midlertidig løsning i garderober. Samtidig arbeides
det med å finne større arealer slik at dette kan bli en permanent løsning, driftet og eid av
innbyggerne på Sørvær.

Utstyret som skal kjøpes inn er tilsvarende det utstyret som er på treningssenteret i Breivikbotn
Dette utstyret er av høy kvalitet, og planlegges brukt i et fremtidig treningssenter på stedet.

Vurdering

Initiativet fra innbyggerne på Sørvær om å få til et treningssenter anses som meget positivt.
Det er fü aktiviteter på stedet, og innbyggerne ønsker selv å bidra til etablering og drift av
treningssentret.
Erfaringene fra treningssentret i Breivikbotn er positive, og brukerfrekvensen er meget høy.
Deffe er å definere som et lavterskeltilbud som kan benyttes av alle voksne, og et viktig ledd i
helseforebyggende tiltak.

Alkiv:

Arkivsaksnr:

Saksbehandler:

220

201811502^2



I tillegg vil dette være et positivt samlingssted for innbyggere fra ulike nasjoner, og en viktig
faktor for bolyst.

Det anbefales ut fra en helhetsvurdedng å innvilge kr. 100.000,- til kjøp av treningsutstyr som
beskrevet i søknaden under følgende forutsetninger:

o Det etableres et styre for drift av <treningssentreb>.
o Det utarbeides retningslinjer for bruk og drift av utstyret, slik at det er tilgjengelig for

stedets voksne innbyggere ( l6 +;

Beløpet dekkes fra fond.

99



Hasvik kommune Arkiv: 220

Arkivsaksnr: 201811450-2

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet I lslr8 29.n.2018

Søknad om tilskudd til renovering av ungdomsklubb i Breivikbotn

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Breivikbotn Grende- og idrettslag søker i brev datert 0l .l 0.20.l 8 om tilskudd fra Hasvik
kommune på kr. 500.000,- til renovering av ungdomsklubblokaler.

Bakgrunn

Hasvik kommune har i ca l5 år leid lokaler hos Breivikbotn samfunnshus til ungdomsklubb i

kommunal regi.

Aktivitetsnivå, organisering og deltakelse har variert i løpet av disse årene. Det har ikke vært
kontinuitet i drift/tilbud de siste årene. Jfr. opplysninger fra Breivikbotn Grende- og idrettslag
har dette sammenheng med nedslitte lokaler og bygningsmessige utfordringer.

Breivikbotn Grende- og idrettslag ønsker å renovere/modernisere lokalene, og etablere lokalene
som en møteplass for barn og ungdom i kommunen. De ønsker samtidig å utvide tilbudet fra l8
år til25 år. Dette for å nå borteboende ungdom som går på skole andre steder, og er hjemme i
helgene.

De totale kostnader for den planlagte renoveringen/oppgraderingen er kr. 1.082.375,-.
Se vedlagt kostnadsoversikt.

Finansierinqsplan:



E genkapital Br.botn samfunnshus
Tilskudd BGIL
SNN tilskudd
Gjensidigestiftelsen
Støtte fra næringslivet
Støtte fra Hasvik kommune
Egeninnsats

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

107.375,-
100.000,-
30.000,-

200.000,-
70.000,-

500.000,-
75.000,-

Kr. 1.082.375.-

Vurdering

Det anses som positivt at Breivikbotn Grende-og idrettslag vil renovere deler av Breivikbotn
samfunnshus for fortsatt utleie til ungdomsklubb.

Ungdommen etterspør klubbtilbud, og det er et politisk ønske om å få etablert/videreført et slikt
tilbud.

Før saken realitetsbehandles, bes det om vurdering fra oppvekst- og kulturavdelingen på
hvordan man ser for seg den framtidige driften av ungdomsklubbene i Hasvik kommune



Hasvik kommune Arkiv: 030

Arkivsaksnr: 20171962-10

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalessak Møtedato

Formannskapet 1ll18 29.11.2018

Orienteringssaker - 29. november 2018

Innstilling

Sakene tas til orientering.

Saksopplysninger

. Lillehavet,Breivikbotn
o Dønnesfiord Vindpark
¡ Marint vern av Lopphavet
¡ Konsekvensutredning <Isnestoften>
¡ Grønne midler 2018 - Lekeplasser og møbler helsesentret
. Oppgradering Scene Breivikbotn
¡ <Skolegruppas> arbeid
o <<Velferdsteknologi>

Bakgrunn

Vurdering


