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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Jørn Berg
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 03/01985

Arkivnr.: X53

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

070/04

Formannskapet

12.07.04

Sak: Finansiering av skredsikringstiltak i Salsida
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
III. Saksutredning
Saken har tidligere vært behandlet i formannskapet som følge av at kommunen ikke fikk
tilskudd fra Statens naturskadefond til bygging av skredsikring i Salsida. I formannskapets
møte 23.04.04 ble følgende vedtak fattet:
Hammerfest formannskap vedtar å ta opp lån på kr. 2,5 mill. kr. til finansiering av
skredsikring i Salsida. Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 13. Prosjektet på til
sammen 6 mill. kr. gjennomføres forutsatt at eksterne aktører bidrar med 3,5 mill. kr.
Søknad om godkjenning av låneopptak sendes Fylkesmannen i Finnmark.
Saken ble på nytt tatt opp i formannskapets møte 12.05.04 med følgende innstilling fra
administrasjonen:
Hammerfest formannskap vedtar å inngå avtale med Barlindhaug Eiendom AS om
finansiering av skredsikring i Salsida. Avtalen må inneholde følgende punkter:
- Barlindhaug Eiendom AS yter direkte tilskudd til prosjektet med 1,5 mill. kr.
- Barlindhaug forskutterer 2,5 mill. kr. som tilbakebetales dersom kommunen i ettertid får
tilskudd til dette prosjektet. Lånet belastes med 5 % renter som kun tilbakebetales dersom
kommunen får tilskudd tilsvarende forskutteringsbeløpet inkl. renter. Dersom kommunen
ikke får tilskudd må Barlindhaug Eiendom AS bære hele kostnaden alene.
- Hammerfest kommune finansierer 2,5 mill. kr. av prosjektet ved låneopptak under
forutsetning av at fylkesmannen godkjenner dette.
Formannskapet godkjenner at administrasjonen inngår den endelige avtalen med
Barlindhaug Eiendom AS.

3
Formannskapet valgte å ikke gå for innstillingen og opprettholdt sitt tidligere vedtak i saken.
Den første tilbakemeldingen fra Barlindhaug Eiendom etter at de hadde fått melding om
vedtaket var at de ikke kunne finansiere det manglende beløpet hvis de ikke kunne få midlene
tilbake dersom kommunen fikk tilskudd fra Statens naturskadefond. På bakgrunn av dette ble
anbudskonkurransen avlyst.
Barlindhaug har i samråd med Statoil tatt kontakt på nytt denne uken og sier nå at de kan
finansiere 4 mill. kr. av skredsikringen uten at beløpet kreves tilbakebetalt. Problemet er
imidlertid at dersom kommunen skal bygge sikringen må det gjennomføres en ny
anbudsrunde med den tid det tar. En eventuell avtale med Barlindhaug kan dermed ikke
inngås før anbudsrunden er gjennomført og man har sikre kostnader på prosjektet. Dette kan
tidligst skje i september. Dette er for seint i forhold til Barlindhaugs planer og fremdrift, hvor
de har tatt sikte på å ha en del leiligheter klar til Statoils personell i sommeren 2005.
Måten dette da kan gjøres på er å la Barlindhaug overta ansvaret for prosjektet. De trenger
ikke å gjennomføre anbudskonkurranse etter lov om offentlige anskaffelser da det offentliges
andel i prosjektet vil være mindre enn 50 %. Dette er sjekket ut med Kommunenes
sentralforbund. Hvorvidt kommunen kan gå inn i dette prosjektet med lånemidler har også
vært tema for diskusjon. Da kommunens andel i prosjektet må ses på som medfinansiering og
ikke som tilskudd kan finansieringen skje ved hjelp av lånemidler. Kommunen vil overta
anlegget når det er ferdigstilt.
Prosjektet skulle da se ut til å kunne la seg gjennomføre i forhold til de premisser
formannskapet tidligere har lagt til grunn. Det er bare en bøyg igjen. Det er at prosjektet vil
bli omkring 0,5 mill. kr. dyrere enn tidligere antatt og vil koste 7 i stedet for 6,5 mill. kr. som
var rammen ved siste behandling i formannskapet. Dette har bl.a. sin årsak at NGI i den
senere tid har kommet frem til at det ikke bare kan forekomme mindre steinsprang i området,
men at en fjellknaus på omkring 1000 m3 kan komme ut på en gang. Det anbefales derfor at
denne knausen sikres i år uansett. Sikring av knausen og den prosjekteringen som allerede er
gjort i forbindelse med prosjektet er beregnet til omkring 0,5 mill. kr. Det legges til grunn at
sikring av fjellknausen foretas av kommunen og at kommunen dekker 2,5 mill. kr. av
prosjektet som Barlindhaug får ansvaret for.
For å klare å finansiere dette foreslås det at kommunens andel i prosjektet økes fra 2,5 mill.
kr. til 3 mill. kr. og at 0,5 mill. kr. finansieres på neste års budsjett.
Et annet viktig moment i denne saken er at Statoil er kommet i knipe ved at også de andre
aktuelle/mulige prosjekt de kunne kjøpt seg inn i ikke ser ut til å komme til gjennomføring
innenfor den tidsramme Statoil er avhengig av for å kunne ta i mot driftspersonellet
sommeren 2005. Dette gjelder bl.a. prosjektene på Einanjordet, Havnegata 7(kjølelageret) og
øvre del av Fuglenesåsen.

IV. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest formannskap vedtar å inngå avtale med Barlindhaug Eiendom AS om
finansiering og bygging av skredsikring i Salsida. Avtalen må inneholde følgende punkter:
- Hammerfest kommune delfinansierer skredsikringsprosjektet i Salsida med 2,5 mill.
kr.
- Barlindhaug Eiendom finansierer resten av prosjektet beregnet til kr. 4 mill. kr.
Kostnadsoverskridelser er kommunen uvedkommende.
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Hammerfest kommune krever ikke refusjon for opparbeidelseskostnader.

Formannskapet godkjenner at administrasjonen inngår den endelige avtalen med Barlindhaug
Eiendom AS.
Hammerfest kommunes manglende finansiering av tiltaket på 0,5 mill. kr. finansieres over
neste års budsjett.

Hammerfest, den 09.07.04
Jørn Berg
overingeniør
Etatsjefs innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 09.07.04
Jan Tor Pedersen
sektorleder
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 09.07.04
Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Alf E. Jakobsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja x Nei Hjemmel: Off. lov §: 5.1.
Møte offentlig:
Ja x Nei Hjemmel: Komm.l. §:

UNNTATT OFFENTLIGHET
Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 04/01624

Arkivnr.: X09

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

071/04

Formannskapet

12.07.04

Sak: Kronprinsparets besøk i Hammerfest og Finnmark
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Elisabeth Utheim
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja x Nei Hjemmel: Off. lov §: 5a, 1. ledd
Møte offentlig:
Ja x Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 02/01918

Arkivnr.: 034

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

072/04

Formannskapet

12.07.04

Sak: Stillingsvurdering økonomisjef og økonomikons/rådgiver
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Stillingsbeskrivelse økonomisjef
Stillingsbeskrivelse økonomikonsulent/rådgiver
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Sak til kommunestyret PS 028/04
Sak til administrasjonsutvalget PS 008/04
III. Saksutredning
Problemstilling
Vi har to ledige stillingshjemler i sentraladministrasjonen på grunn en av oppsigelse og
overgang til annen stilling. I henhold til delegasjon skal administrasjonsutvalget behandle sak
om stillingsvurdering før en rekrutteringsprosess kan igangsettes.
Føringer
Kommunestyret gjorde i møte 13.05.04 i sak PS 028/04 følgende enstemmige vedtak:
”Kommunestyret konstaterer stor mangler med det budsjettforslag for 2004 som lå til grunn
for vedtaket i desember. Dette tyder på at budsjettprosedyre og økonomistyringen ikke er god
nok. Rådmannen bes derfor treffe nødvendige tiltak for å øke kompetansen og kvalitetssikre
rutinene og melde tilbake til formannskapet og kommunestyret.”
Administrasjonsutvalget gjorde i møte 10.06.04 i sak PS 008/04 følgende enstemmige
vedtak:
”Administrasjonen bes vurdere en omorganisering med en økonomisjef direkte underlagt
rådmannen og eventuelt fremme forslag om dette. Parallelt med dette må det arbeides med å
styrke kompetansen og samarbeidsforhold innenfor økonomifunksjonen.”
Administrasjonen oppfatter de nevnte vedtakene som sterke styringssignal og klare føringer i
forhold til organisering i sentraladministrasjonen. Vi tar dette til etterretning og legger
administrasjonsutvalgets vedtak til grunn i det følgende.
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Ny organisering i sentraladministrasjonen
I dag er økonomifunksjonen organisert som deler av administrasjonsavdelingen. Faggruppe
budsjett med 3 årsverk, faggruppe regnskap med 6 årsverk og faggruppe skatt med 4 årsverk,
vil med ny organisering utgjøre økonomiavdelingen. Det som da vil gjenstå i
administrasjonsavdelingen er lønn/personal med 7 årsverk, sekretariat med 4 årsverk og
innkjøp med 1 årsverk. Administrasjonen vurderer det som fornuftig å omdøpe den
resterende delen av administrasjonsavdelingen til personal- og organisasjonsavdeling. Med
denne endringen vil organisasjonskartet i sentraladministrasjonen bli slik:
Sentraladministrasjonen
Dagny Haga
rådmann
Spesialrådgiver
Jurist

Økonomiavdeling
Økonomisjef
budsjett, regnskap og skatt

Personal- og org avd
Pers og org sjef
lønn, personal,
sekretariat og innkjøp

IT-avdeling
IT-leder

Servicekontoret
Leder

Administrasjonsens vurdering
For å styrke arbeidet med blant annet budsjett- og økonomistyringen i kommunen må det
tilsettes kompetent personell i begge ledige stillinger. Faggruppene budsjett, regnskap og
skatt i administrasjonsavdelingen skal utgjøre den nye økonomiavdelingen. Avdelingen gis
organisatorisk plassering direkte under rådmannen. Ansvaret for den interne organiseringen i
den nye økonomiavdelingen legges imidlertid ny økonomisjef.
Etter administrasjonens vurdering må stillingene som økonomisjef og økonomikonsulent/
rådgiver lyses ut eksternt for å sikre tilgang på nødvendig kompetanse.
IV. Saksbehandler innstilling:
Administrasjonsutvalget tar til orientering rådmannens forslag til organisering.
Stillingene som økonomisjef og økonomikonsulent/rådgiver lyses ut eksternt.
Hammerfest, den 12.07.2004
Elisabeth Utheim
personal- og organisasjonssjef
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 12.07.2004
Dagny Haga
rådmann

