
v Hasvik kommune

Formannskapet

Rådhuset - Kommunestyresalen

18.10.2018

09:30 - I l:30

Møteprotokoll

Utvalg:

Møtested:

I)ato:

Tidspunkt:

Til stede:

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for
Eva D. Husby Leder AP
Lars Hustad Nestleder AP
Elisabeth S. Mikalsen Varamedlem AP Siv Olsen Gamst
Per Hansen Medlem AP
Odd Ivar Gladsø Medlem

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn

H

stilling
Odd Michelsen X'ormannskapssekretær

Erik Arnesen Rådmann
Gro Marie J. Nilssen

Merknad i møte:

Møteleder:

Eva D. Husby

Leder

Møteprotokoll er godkjent av valgte representanter

Økonomileder



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

PS 90/18

PS 91l18

PS 9211 8

PS 9311 8

PS 9411 8

PS 9sl18

PS 96118

PS 97118

PS 98/1 I
PS 99/r8

Innhold Lukket

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte

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

Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. l6 Bnr 413
- Rick Larsen

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

Gammelgården - Søknad om dispensasjon fra arealplan -
Etablering av landbruksvirksomhet på GiBNR 715 og718

Kjøp av tomt - tilleggsareal - Henrik Sanden

Endring av ansvarsrett - Sørøya Transport og utleie AS

Søknad - Støtte angående oppgradering av drivstoffanlegg
Sørvær - Joker Sørvær

Søknad om tilskudd til kjøp av båt - Johnny Johansen

Jakten på bolyst

Regnskaps- og fi nansrapport 2. tertial 20 1 I
Budsjettregulering 20 I I
Opptak av lån til investeringer 2018

Orienteringssak - 1 8. oktober 201 8

Endring av stemmekretser iforkant av kommunestyre- og

Slkestingsvalget2019 for kommuner berørt av
grenseendringer

Finnmark fl,lkeskommunes høring på utkast til Avinors
nordområdestrategi

Orientering orn budsjett 2019 for IUA Vest-Finnmark

MENIGHETSRÄ,D: Hovedutskrift fra møte i Hasvik
menighetsråd tirsdag 25. september 2018 kl 12:00

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og

fl,lkestin gsv alget 20 1 9

Orientering angående justering av medlemskontingent-
Finnmark Friluftsråd

Ambulansebåttjenesten i Loppa, Hasvik og Alta 2019 - 2027

Arkivsaksnr

201811325

20181730

20t81t238

20171862

201811423

201811302

201811410

201811312

20181509

20181937

2018/1465

2018/1468

20171962

20181711

20181804

2018/972

201711096

2018171t

20181764

201811545

PS 100/18

PS 101/18

PS 102/18

PS 103/18

PS 104/18

oRr 9/18

RS 6/18

RS 7/18

RS 8/18

RS 9/18

RS 10/18

RS r l/18

PS 10s/18



PS 90/18 Godkjenning av innkalling /

tormqnnskapets behandling av sak 90/2018 i møte den 18.10.2018.

Behandling:

Ingen merknader til innkallingen

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 91/18 Godkjenning av saksliste /

Formannskøpets behandling av sqk 9I/2018 i møte den 18.10.2018:

Behandling:

I tilleggssak ble satt opp, ellers ingen merknader til sakslisten

Vedtak:

Sakslisten med 1 tilleggssak ble enstemmig godkjent,

PS 92118 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte I

Formannskapets behandling av sak 92/2018 i møte den 18.10.2018

Behandling:

Ingen merknader til møteprotokollen fra forrige møte.

Vedtak:

Møteprotokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.



PS 93/18 Delingssak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Gnr.3 Bnr.4 -
Kristine Brevik 201811325

Formannskapets behandling av sak 93/2018 i møte den 18.10.2018

Innstilling

Hasvik Formannskap som Matrikkelmyndighet imøtekommer søknad fra Kristine Breivik og
Lars Bjørn Mehus om fradeling av festetomt på ca 1 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 Bnr 4.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik Formannskap som Matrikkelmyndighet imøtekommer søknad fra Kristine Breivik og Lars Bjørn
Mehus om fradeling av festetomt på ca 1 mål fra Gnr 3 Bnr 4 Veines. Den fradelte parsellen skal festes av
Britt Nyheim og Hans Fredrik Arnesen som er eiere på eksisterende fritidsbolig på Gnr 3 Bnr 4.

PS 94118 Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. 16 Bnr 413 - Rick
Larsen 20181730

Formannskapets behandling av sak 94/2018 i møte den 18.10.2018

Innstilling:

Hasvik Formannskap opprettholder sitt avslag fra møte 23.08.2018 SAK 75l18 hvor søknad fra Rich
Larsen om fradeling av 3 parseller fra Gnr l6 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 Finnmark jf plan- og bygningsloven $ 1-9.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:



Hasvik Formannskap opprettholder sitt avslag framøte 23.08.2018 SAK 75l18 hvor 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 Finnmark jf plan- og bygningsloven $ 1-9.

PS 95/18 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr 16 Bnr 96 -
Frode Karlsen 201811238

Formannskapets behandling av sak 95/2018 i møte den 18.10.2018:

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.

Behandling:

Eva D. Husby fremmet følgende forslag:

Hasvik formannskap innvilger Frode Karlsen konsesjon på erverv av gnr. 16, bnr. 96 i Hasvik kommune

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik formannskap innvilger Frode Karlsen konsesjon på erverv av gnr. 16, bnr. 96 i Hasvik kommune

PS 96118 Gammelgården - Søknad om dispensasjon fra arealplan - Etablering
av landbruksvirksomhet på G/BNR 7/5 or971820171862

Formannskapets behandling av sak 96/2018 i møte den 18.10.2018:

Innstilling

Hasvik formannskap gir i medhold av Plan- og bygningsloven $ 19 Arfinn Roland dispensasjon
fra LNF-C området for etablering av næringsvirksomhet på Gnr 7 Bnr 5 og Gnr 7 Bnr 8 på
eiendommen Gammelgård, Dønnesfiord. Før tiltak iverksettes må det framsettes byggesøknad i
henhold til lov og forskrift. Roland gjøres oppmerksompäat all infrastruktur som etableres må

Sens¡t¡v¡ty: lnternal



plasseres slik at de ikke skjemmer eller skader automatiske fredede kulturminner (se vedlagte
kart 2 stk)

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik formannskap gir i medhold av Plan- og bygningsloven $ 19 Arfinn Roland dispensasjon fra LNF-
C området for etablering av næringsvirksomhet på Gnr 7 Bnr 5 og Gnr 7 Bnr 8 på eiendommen
Gammelgård, Dønnesfiord. Før tiltak iverksettes må det framsettes byggesøknad i henhold til lov og
forskrift. Roland gjøres oppmerksom på at all infrastruktur som etableres må plasseres slik at de ikke
skjemmer eller skader automatiske fredede kulturminner (se vedlagte kart 2 stk)

PS 97118 Kjøp av tomt - tilleggsareal - Henrik Sanden 201811423

Formannskapets behandling av sak 97/2018 i møte den 18.10.2018

Innstilling:

Hasvik Formannskap avslår søknaden fra Henrik Sanden om kjøp av arealer til bruk som lagringsplass til
campingvogn og gjesteparkering.

Behandling:

Eva D. Husby fremmet følgende forslag:

Administrasjon gis fullmakt til å inngå avtale med Henrik Sanden om salg av egnet areal til parkering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Administrasjon gis fullmakt til å inngå avtale med Henrik Sanden om salg av egnet areal til parkering.

Sensitivity: lnternal

PS 98/18 Endring av ansvarsrett - Sørøya Transport og utleie AS 201811302



Formannskapets behandling av sak 98/2018 i møte den 18.10.2018

Innstilling

Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl ç 2I-4 første ledd første punktum, jfr. Pbl $ 23

tillatelse til endring av ansvarsrett jfr 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

Behandling:

Elisabeth S. Mikalsen ble erklært inhabil

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl $ 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

PS 99118 Søknad - Støtte angående oppgradering av drivstoffanlegg Sørvær -
Joker Sørvær 2018/1410

Sens¡t¡vity: lnternal



Formannskapets behandling av sak 99/2018 i møte den 18.10.2018:

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Eva D. Husby fremmet følgende forslag:

Søknad om støttte til oppgradering av drivstoffanlegg fra Joker Sørvær avslås da investeringen anses mer
å ha karakter av vedlikehold enn av etablering av næringsvirksomhet.

Vedtatt mot I stemme.

Vedtak:

Søknad om støttte til oppgradering av drivstoffanleggfraJoker Sørvær avslås da investeringen anses mer
å ha karakter av vedlikehold enn av etablering av næringsvirksomhet.

PS 100/18 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - Johnny Johansen 20l8ll3l2

Formannskapets behandling av sak 100/2018 i møte den 18.10.2018:

Innstilling:

Johnny Johansen innvilges et tilskudd på kr. 1 00.000,- 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 innen 6 midlene fra tildelingsdato, oppheves vedtaket uten forutgående
varsel.

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

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Sensitiv¡ty: lnternal



Vedtak:

Johnny Johansen innvilges et tilskudd på kr. I 00.000,- 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 innen 6 midlene fra tildelingsdato, oppheves vedtaket uten forutgående
varsel.

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

PS 101/18 Jakten på bolyst 2018/509

Formannskapets behandling av sak I0I/2018 i møte den 18.10.2018:

Innstilling:

Hasvik kommunes andel i prosjektet <Jakten på bolys$ er kr. 25.000,-. Beløpes dekkes via
Formannskapets tilleggsbevi I gning.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik kommunes andel i prosjektet <Jakten på bolysb er kr. 25.000,-

Beløpes dekkes via Formannskapets tilleggsbevilgning.

PS 102/18 Regnskaps- og finansrapport2. tertial 2018 20181937

Formannskapets behandling av sak 102/2018 i møte den 18.10.2018:

Sensitiv¡ty: lnternal



Innstilling

Hasvik kommunestyre tar regnskaps- og finansrapport for 2J':efüal2018 til orientering

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Hasvik kommunestyre tar regnskaps- og finansrapport for 2.tertial 201 I til orientering.

PS 103/18 Budsjettregulering 2018 201811465

Formannskapets behandling av sok 103/2018 i møte den 18.I0.20lB

Hasvik kommunestyre vedtar følgende regulerte investeringsbudsjett for 2018

Økonomisk overs¡kt - lnvestering
Tall i I kroner

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom

Andre salgsinntekter

Overføringer med krav til motytelse

Kom pensasjon for merverd iavg ift

Statlige overføringer

Andre overføringer

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Budsjett 2018 Revidert budsjett
2018

0

0

-3 000 000

0

0

0

0

-3 000 00u

-1 945 000

0

0

0

Sum inntekter -3 000 000 -4 945 000

UTGIFTER

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

l\øp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod

0

0

15 900 000

210 000

20 000

16 010 000

Sensit¡vity: lnternal



l\øp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod

Overføringer

Renteutgifter og omkostninger

Fordelte utgifter

0

0

0

0

0

1 945 000

0

0

Sum utgifter r5 900 000 18 185 000

FINANS¡ERINGSTRANSAKSJON ER

Avdrag på lån

Utlån

ßøp av aksjer og andeler

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk

Avsatt til ubundne investeringsfond

Avsatt til bundne investeringsfondfond

565 000

1 000 000

530 000

0

0

0

565 000

1 000 000

815 000

0

0

0

Sum finansieringstransaksjoner 2 095 000 2 380 000

Finansieringsbehov 14 995 000 l5 620 000

FINANSIERING

Bruk av lån

Salg av aksjer og andeler

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk

Mottatte avdrag på utlån

Overført fra d riftsregnskapet

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne driftsfond

Bruk av ubundne investeringsfond

Bruk av bundne fond

Bru k av I ikviditetsreserven

-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

Sum finansiering -14 995 000 -15 620 000

losUdekket / Ud 0 0

Sens¡tivity: lnternal

Behandling:



Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapets innstil ling til kommunestyret:

Hasvik kommunestyre vedtar følgende regulerte investeringsbudsjett for 2018

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i I kroner

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom

Andre salgsinntekter

Overføringer med krav til mot¡rtelse

Kompensasj on for merverdiavgift

Statlige overføringer

Andre overføringer

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Sum inntekter

Budsjett 2018 Revidert budsjett 2018

-3 000 000 -3 000 000

-1 945 000

210 000

20 000

l6 010 000

0

l 945 000

0

0

18 185 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4 945 000-3 000 000

UTGIFTER

Lønnsutgifter 0

Sosiale utgifter 0

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. l5 900 000

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens densteprod. 0

Overføringer 0

Renteutgifter og omkostninger 0

Fordelte utgifter 0

Sum utgifter 15 900 000

Sensitivity: lnternal



FINANS IERINGSTRAN SAKSJON ER

Avdrag på lån

Utlån

Kjøp av aksjer og andeler

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk

Avsatt til ubundne investerin gsfond

Avsatt til bundne investeringsfondfond

Sum fi nansieringstransaksj oner

Finansieringsbehov

FTNANSIERING

Bruk av lån

Salg av aksjer og andeler

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk

Mottatte avdrag på utlån

Overført fra driftsregnskapet

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne driftsfond

Bruk av ubundne investeringsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserven

Sum finansiering

Udekket / Udisponert

14 99s 000 ls 620 000

-7 300 000 -8 180 0000

0 0

-s00 000 -s00 000

-5 830 000 -5 90s 000

-300 000 -170 000

-1 065 000 -865 000

0 0

-14 995 000 -15 620 000

0

565 000

1 000 000

s30 000

0

0

0

2 095 000

s65 000

l 000 000

81s 000

0

0

0

2 380 000

00

0

0

0

0

0

Sensitivity: lnternal

PS 104/18 Opptak av lån til investeringer 2018 201811468



Formannskapets behandling av sak 104/2018 i møte den 18.10.2018:

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.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

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.

ORI 9/L8 Orienteringssak - 18. oktober 2018 20171962

Formannskapets behandling av sak 9/2018 i møte den 18.10.2018

Innstilling

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble orientert om følgende:

TV aksjonen 21. oktober

Vedtak:

Sensitivity: lnternal



RS 6/18 Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2019 for kommuner berørt av grenseendringer 20l8l7ll

RS 7/18 Finnmark fylkeskommunes høring på utkast til Avinors
nordområdestrategi 201 8/804

RS 8/18 Orientering om budsjett 2019 for IUA Vest-Finnmark 20181972

RS 9/18 MENIGHETSRÅD: Hovedutskrift fra møte i Hasvik menighetsråd
tirsdag 25. september 2018 kl L2:00 2017/1096

RS 10/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget20lg
20l8t7tt

RS 11/18 Orientering angående justering av medlemskontingent- Finnmark
Friluftsrâd 20181764

PS 105/18 Ambulansebåttjenesten i Loppao Hasvik og Alta 2019 - 2027
20t8n54s

tormannskapets behandling av sak 105/2018 i møte den 18.10.2018:

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Eva D. Husby fremmet følgende forslag:

Hasvik formannskap støtter vedtaket fra Loppa formannskap.

Vedtak i Loppa formannskap - 12.10.2018

AMBULANSEBÅTTJENESTEN I LOppA, HASVTK Oc ALTA 20t9-2027

I slutten av september ble anbud på drift av ambulansebåttjenesten med primærområde i Loppa, Hasvik
og ytre Altaf ord lyst ut. Loppa kommune er svært bekymret over at anbudskravene kan åpne for en

dårligere tjeneste for innbyggerne i primærområdet, og ber om at oppdragsgiver gør en ny vurdering av
kravene i anbudet.

Sensitiv¡ty; lnternal



Vi legger til grunn Helseministerens skriftlige svar til Stortinget i mai i år, der han sier at det vil bli stilt
høyere kvalitetskrav i det nye anbudet enn ved tidligere utlysninger, og at man på den måten sikrer at

kvaliteten på det fremtidige tilbudet til befolkningen blir minst like godt som det er i dag.

Det er derfor overraskende og bekymringsfullt at det nye anbudsdokumentet ser ut til å stille dårligere
krav til det nye ambulansefartøyets alder, beskaffenhet, operasjonsegenskaper og sikkerhetsutstyr. Dette

kan ikke aksepteres for etfartøy som skal sikre akuttberedskapen til befolkningen i et av landets mest

værharde og ekstreme havområder. Konsekvensene vil kunne være kritisk for både pasienter og

mannskap, noe som under ingen omstendigheter kan aksepteres.

Det åpnes også i anbudet for at stasjoneringssted kan endres i avtaleperioden, og dette bekymrer oss. Det
er gjort et grundig arbeid med å dokumentere at ambulansebåten bør ha stasjoneringssted i Øksfiord, og

det er overraskende og beklagelig at det i anbudet sås tvil om dette.

Loppa kommune ber derfor om at anbudet blir kansellert, og at det utarbeides ny og bedre

kravspesifikasjon f,ør nytt anbud blir utlyst.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik formannskap støtter vedtaket fra Loppa formannskap.

Vedtak i Loppa formannskap - 12.10.2018

AMBULANSEBÅTTJENESTEN I LOPPA, HASVIK OG ALTA 2O19-2027

I slutten av september ble anbud på drift av ambulansebåttjenesten med primærområde i Loppa, Hasvik
og ytre Altafiord lyst ut. Loppa kommune er svært bekymret over at anbudskravene kan åpne for en

dårligere tjeneste for innbyggerne i primærområdet, og ber om at oppdragsgiver gjør en ny vurdering av

kravene i anbudet.

Vi legger til grunn Helseministerens skriftlige svar til Stortinget i mai i år, der han sier at det vil bli stilt
høyere kvalitetskrav i det nye anbudet enn ved tidligere utlysninger, og at man på den måten sikrer at

kvaliteten på det fremtidige tilbudet til befolkningen blir minst like godt som det er i dag.

Det er derfor overraskende og bekymringsfullt at det nye anbudsdokumentet ser ut til å stille dårligere
krav til det nye ambulansefartøyets alder, beskaffenhet, operasjonsegenskaper og sikkerhetsutstyr. Dette
kan ikke aksepteres for etfartøy som skal sikre akuttberedskapen til befolkningen i et av landets mest

værharde og ekstreme havområder. Konsekvensene vil kunne være kritisk for både pasienter og

mannskap, noe som under ingen omstendigheter kan aksepteres.

Sensit¡v¡ty: lnternal



Det åpnes også i anbudet for at stasjoneringssted kan endres i avtaleperioden, og dette bekymrer oss. Det
er gjort et grundig arbeid med å dokumentere at ambulansebåten bør ha stasjoneringssted i Øksfiord, og
det er overaskende og beklagelig at det i anbudet sås tvil om dette.

Loppa kommune ber derfor om at anbudet blir kansellert, og at det utarbeides ny og bedre
kravspesifikasjon før nytt anbud blir utlyst.

Sensitiv¡ty: lnternal




