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Tiltakspakke januar 2009
Saken gjelder
Regjeringen la fram 26.01.09 nye tiltak for å bekjempe økende arbeidsløshet og for å dempe
virkningene av den internasjonale finanskrisen på norsk økonomi.
Det ble foreslått tiltak for 20 mrd kroner. Sammen med andre endringer i statsbudsjettet ble
bruken av oljepenger i 2009 økt med 27 mrd kroner utover gjeldende budsjett fra høsten 2008.
Hammerfest kommune er tildelt kr.8.121.000,00 fordelt på kr.6.381.000,00 i
vedlikeholdstilskudd og kr.1.740.000,00 i frie inntekter for 2009. Endringene er gjort i
statsbudsjettet for 2009.
Sakens bakgrunn og fakta
Midlene er delt etter innbyggertall, og er av regjeringen forutsatt at dette skal benyttes til å
motvirke arbeidsledigheten blant annet innen bygg og anlegg.
For enkelte av prosjektene kan det også søkes tilleggsmidler. Det gjelder blant annet
energitiltak, idrett og IT. Administrasjonen fremmer ikke tiltak når det gjelder slike prosjekt,
men vil eventuelt komme tilbake til det.
Rådmannens vurdering
Sektorene har meldt inn sine behov til sentraladministrasjonen. Etter en gjennomgang av
tiltakene er det valgt å prioritere 6 tiltak som raskt kan settes i verk og som gir stor
sysselsettingseffekt. Det er ikke valgt å prioritere tiltak som allerede står på investeringsplanen.
Administrativt er prioriteringene også behandlet av toppledergruppa.

Administrasjonen prioriterer følgende tiltak (med beskrivelser):
•

•

•
•
•
•

Forsøl skole. Setningsskader SFO, må gjøres noe med gulv. SFO trenger utvendig
maling. I grendehuset er det lekkasjer i taket. Lukt på rom, panel må rives utvendig for
å få innsikt i årsak. Det er behov for ny ytterdør SFO.
Barnehager. Oppussing av de kommunale barnehagene er i gang og 2 nye står for tur
i år. Hver barnehage vil koste 2-300.000. Videre trenger de fleste av de 9 barnehagene
utvendig maling - 50.000 pr. barnehage. Breidablikk er i en særstilling, Dette er arbeid
som kan gjøres uten videre planlegging.
Skolene i Kårhamn, Akkarfjord og Hønseby. Her er det behov for en del
rehabilitering.
Rypefjord sykehjem. Behov for betydelig renovering av badene. Disse er 20 år
gammel og i dårlig forfatning
Offentlig WC på Rådhusplassen. Renovering av eksisterende areal, alternativt bruke
hele bygget til formålet
Reindalen skole. Behov for drenering og utskifting av masser på nordsiden av skolen.
Lekkasje i underetasjen andre byggetrinn og i heissjakt. Mange rørpunkter er punktert,
og bør skiftes før flere lekkasjer oppstår.

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret i Hammerfest viser til regjeringens økte bevilgninger for å bekjempe
arbeidsløshet og for å dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen.
Kommunestyret vedtar at økte bevilgninger til Hammerfest kommune på kr.8.121.000,00 fordelt
på kr.6.381.000,00 i vedlikeholdstilskudd og kr.1.740.000,00 i frie inntekter for 2009 skal
brukes slik:

1
2
3
4
5
6

Forsøl skole.
Barnehager
Skolene i Kårhamn, Akkarfjord og Hønseby
Rypefjord sykehjem
Offentlig WC på Rådhusplassen
Reindalen skole

2. mill
1,1 mill
2,5 mill
0,5 mill
1 mill
1 mill

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2009

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret i Hammerfest viser til regjeringens økte bevilgninger for å bekjempe
arbeidsløshet og for å dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen.

Kommunestyret vedtar at økte bevilgninger til Hammerfest kommune på kr.8.121.000,00 fordelt
på kr.6.381.000,00 i vedlikeholdstilskudd og kr.1.740.000,00 i frie inntekter for 2009 skal
brukes slik:
1
2
3
4
5
6

Forsøl skole.
Barnehager
Skolene i Kårhamn, Akkarfjord og Hønseby
Rypefjord sykehjem
Offentlig WC på Rådhusplassen
Reindalen skole

2. mill
1,1 mill
2,5 mill
0,5 mill
1 mill
1 mill

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.02.2009

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Pkt. 5
Offentlig WC på Rådhusplassen bevilges inntil kr. 200.000 for å sette WC i stand – uten større
ombygging fordi en plan for endret bruk av Rådhusplassen vil komme snart.
Ordfører Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av Ap følgende forslaget:
Nytt punkt 7.
Kr 800 000 overføres til formannskapet med tanke på disponering.
Votering: Begge forslagene fra AP – enstemmig vedtatt.
Innstillingen med endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret i Hammerfest viser til regjeringens økte bevilgninger for å bekjempe
arbeidsløshet og for å dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen.
Kommunestyret vedtar at økte bevilgninger til Hammerfest kommune på kr.8.121.000,00 fordelt
på kr.6.381.000,00 i vedlikeholdstilskudd og kr.1.740.000,00 i frie inntekter for 2009 skal
brukes slik:
1
2
3
4
5
6
7

Forsøl skole.
Barnehager
Skolene i Kårhamn, Akkarfjord og Hønseby
Rypefjord sykehjem
Offentlig WC på Rådhusplassen x)
Reindalen skole
Formannskapets disponering

2 mill
1,1 mill
2,5 mill
0,5 mill
0,2 mill
1 mill
0.8 mill

x) Pkt. 5
Offentlig WC på Rådhusplassen bevilges inntil kr. 200.000 for å sette WC i stand – uten større
ombygging fordi en plan for endret bruk av Rådhusplassen vil komme snart.
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Budsjettregulering investeringer 2009 - Bruk av ubrukte lånemidler fra 2008
Saken gjelder
Bruk av ubrukte lånemidler fra 2008 på kr 13 149 978,56 til investeringer i 2009.
Sakens bakgrunn og fakta
Det er noen politiske vedtak til bruk av nye midler til investeringer i 2009 i tillegg til forslag fra
administrasjonen.
Politiske vedtak:
1 Frikjøp parkering Arktisk kultursenter
Vedtak i kommunestyret 18.12.08, sak 98/08 Frikjøp parkering Arktisk Kultursenter
Kommunestyret bevilger kroner 16 775 700 til dekning av kostnad ved frikjøp av
parkeringsplasser Arktisk Kultursenter.
Summen belastes byggeregnskapet og dekkes inn ved første budsjettregulering
2009.
Vi har ikke midler til å ta inn dette prosjektet i denne omgangen. Saken tas opp ved
budsjettreguleringen i juni 2009.
2 Strandparken 1 – Inventar
Vedtak i formannskapet 27.11.2008, sak 124/08 Strandparken – innkjøp av inventar
Rådmannen får fullmakt å bruke inntil kr 3 665’ på inventar Strandparken
innenfor rammen ”Aksjekjøp” Strandparken.

Dersom det ikke kan dekkes innenfor rammen aksjekjøp Strandparken avkortes
beløpet tilsvarende.
Det var bevilget kr 92 000 000 til kjøp av aksjer i Strandparken 1 hvorav kun kr
78 702 303 ble benyttet. Det betyr at det ikke blir noen avkortning i bevilgningen.
Av de nevnte kr 3 665 000 så ble kr 1 600 000 bevilget på ansvar 3231 i 2008. det ble i
2008 brukt kr 2 669 715 til formålet. Det betyr at inntil kr 995 285 kan overføres til
2009. De siste bestillingene ble gjort på nyåret og sektorleder opplyser at hele potten vil
bli brukt. Kr 995 000 bevilges nå.
3 Kjøp av utbyggingsareal i Forsøl og Baksalen
Vedtak i formannskapet 19.02.2009, sak 16/09 Kjøp av utbyggingsareal i Forsøl og
Baksalen
Formannskapet vedtar at det erverves grunn av Finnmarkseiendommen ved
Turistveien i Baksalen til en pris på kr. 500.000,-.
Finansiering skjer ved at det gjøres nødvendige endringer av investeringsbudsjettet i forbindelse med budsjettreguleringer etter 1. tertial 2009.
I forbindelse med Sandbuktområdet i Forsøl ber formannskapet om at det tas
initiativ til samarbeidsmøte mellom FeFo’s styre og formannskapet.
Formannskapet ber administrasjonen bringe inn for regionrådet i Vest – Finnmark
muligheten for å få en forutsigbar og bærekraftig prispolitikk ved kjøp av grunn
fra FeFo.
Kr 500 000 bevilges nå.
Administrative forslag:
Byggeprosjektadministrasjonen foreslår:
4 Breilia skole: Honorar fra advokaten som ble brukt i rettsaken er ikke mottatt. Vi
regner med den blir på minimum kr 300 000. Utstyr til forming var midlertidig
plassert utenfor skolen i konteiner. Dette ble stjålet og saken er anmeldt til politiet.
Hvor mye som blir dekt av forsikringen er uklart, men i utgangspunktet er de
negativ til å gi erstatning på grunn av lagringsmåten. Bruttokostnad er kr 400 000.
Utendørs arealer må asfalteres til en kostnad av kr 150 000. Disse 3 postene utgjør
til sammen kr 850 000. Regninger fra Leirbotn Entreprenør AS på kr 1 250 000 og
Petter Gagama AS på kr 324 000 er belastet årets regnskap, men gjelder arbeider
som ble utført i fjor. Årsaken til dette er at disse kom for sent inn til å bli belastet
2008. På fjorårets budsjett ble erstatningen fra rettsaken bokført med kr 10 250 000
uten momskompensasjon. Den ble tilbakeført i januar slik at vi kunne beregne
momskompensasjon av omkring vel 9 mill kr. Vi må dekke inn 2,8 mill kr av
fjorårets utgifter i tillegg til nevnte kr 850 000, til sammen kr 3 650 000.
5

Fjordtun skole: Fra Hammerfest Entreprenør AS er det kommet regning på
prisstigning av masseendringer og kontraktsarbeider på kr 300 000. Fra
maskinentreprenør er det kommet prisstigning på sluttfaktura på kr 230 000. Det
mangler lys på enkelte mørklagte områder i skolegården. Dette er kostnadsberegnet
til kr 170 000. Det bevilges nå kr 700 000.

6

AKS Arktisk kultursenter: Bjørn Bygg AS har ei sluttfaktura på kr 1 100 000.
Denne er under forhandlinger med firmaet. Det må foretas noen ombygninger

innvendig samt oppsetting av levegger utendørs ved hovedinngangen Døra ved
varemottaket må flyttes. Kostnadene til dette er kr 510 000. Til sammen bevilges
det kr 1 650 000 nå.
Sektor for teknisk drift foreslår:
7 Meridianstøtta: Det trengs kr 60 000 til innkjøp og montering av monter for
informasjon. Kr 60 000 bevilges nå.
8

Park i Strandparken: I følge TEK.INV 01 er det bevilget 2 mill kr til park i
området Strandparken som skulle inneholde bl.a. vannbalankin, automatisk
vanningsanlegg og værstasjon. Saken har vært ute på anbud og vil komme på i alt
2,8 mill kr. Vannbalankin koster kr 577 000 og vanningsanlegg og værstasjon
koster kr 223 000. Det må derfor bevilges kr 800 000.

9

Maskiner: Det er bevilget 2 mill kr til innkjøp av maskiner i 2009. Sektoren
ønsker ytterligere kr 1 034 000 til innkjøp av maskiner i 2009. P.g.a. manglende
midler økes ikke rammen for 2009.

10 Bru vassbukta: Det ble i 2008 bevilget 3,1 mill kr til formålet, mens kun kr 627’
ble brukt i 2008. Kr 2 473 000 bevilges nå for sluttføring av prosjektet.
11 Opprusting av sentrumsgater: Det ble bevilget 4,5 mill kr til prosjektet i 2008,
mens det kun ble brukt kr 1,2 mill kr i fjor. Sektoren ønsker at 3,3 mill kr overføres
til 2009. Det er bevilget 12,5 mill kr i 2009 til prosjektet. P.g.a. manglende midler
økes ikke rammen for 2009 på nåværende tidspunkt.
12 Vei- og gatelys: Det ble kun brukt kr 56 000 av ei bevilgning på kr 810 000 til
formålet i 2008. Sektoren ønsker at det overføres kr 750 000 til 2009. På grunn av
knapphet på midler overføres kun kr 111 000 til formålet.
13 Fartsdempende tiltak: Det ble brukt kr 50 000 av ei bevilgning på kr 200 000 til
formålet i 2008. Sektoren ønsker at kr 150 000 overføres til 2009. Det bevilges
derfor kr 150 000 til prosjektet i 2009.
14 Vannverk: Arbeidet i Krutthusgata med sanering av VA-ledninger er delvis betalt.
De ønsker derfor kr 96 000 overført til 2009, men rådmannen mener dette kan tas
innenfor årets bevilgninger på 6 mill kr til vannverkene.
15 Avløp: Sektoren ønsker at de ubrukte midlene i 2008 til avløp, 1,3 mill kr,
overføres til 2009. I tillegg er det behov for ytterligere 5 mill kr til sanering av
sykehuskulvert og avløpsanlegg i Forsøl. Det er ikke midler til dette på nåværende
tidspunkt.
16 Turvei Turiparken: Prosjekteringen pågår. I fjor ble det brukt kr 105 000 av
bevilgningen på kr 200 000 til prosjekteringen. Kr 95 000 overføres til prosjektet i
2009.
17 Kommunale eiendommer: Utbedringen av sanitærforholdene ved Pensjonærhjemmet er ikke ferdigstilt. Det resterende av bevilgningen fra 2008, kr 484 000
overføres til 2009.
18 Sandbukt boligfelt: Sektoren ber om at det resterende av bevilgningen fra 2008,

kr 224 000, blir overført til 2009. Dette skal brukes til asfaltering inne i boligfeltet.
19 Boligfelt B2: Sektoren ønsker at kr 200 000 skal overføres til 2009 og skal brukes
til oppmåling og grunnundersøkelser. Arbeidet må utføres i sommersesongen og en
eventuell videre prosjektering kan da ved behov igangsettes på kort varsel.
Boligfelt B2 er skjøvet utenfor gjeldende økonomiplan og kan derfor tidligst starte
opp i 2013. Disse arbeidene kan derfor tas ved behandlingen av økonomiplanen for
2010-2013.
20 Tyvenlia boligfelt: Sektoren ønsker at den resterende bevilgningen fra 2008,
kr
332 000, skal overføres til 2009. Beløpet gjelder utbetaling til Bybo i henhold til
utbyggingsavtale.
21 Boligfelt Bekkeli: Sektoren ønsker at kr 276 000 overføres til 2009. Disse skal
brukes til gjenstående asfalteringsarbeider.
22 Industriarealer: Sektoren ønsker kr 690 000 til asfaltering og framføring av
strømforsyning i industriarealene. Kostnadene er større enn nevnte beløp, men
ventes å balansere mot kreditnota som kommer i 2009.

Ubrukte lånemidler
1 Frikjøp parkering AKS
2 Strandparken 1 Inventar
3 Kjøp av tomt Baksalen
4 Breilia skole
5 Fjordtun skole
6 Arktisk kultursenter
7 Meridianstøtta
8 Park i Strandparken
9 Maskiner
10 Vassbukta
11 Opprusting sentrumsgater
12 Veg og gatelys
13 Fartsdempende tiltak
14 Vannverk
15 Avløp
16 TurveiTuriparken
17 Kommunale eiendommer
18 Sandbukt boligfelt
19 Boligfelt B2
20 Tyvenlia boligfelt
21 Boligfelt Bekkeli
22 Industriarealer
23 Sneskjermer
SUM endringer:

Ønskete
reguleringer

Vedtatt
bevilgning
2009

16 776 000
995 000
500 000
850 000
700 000
1 650 000
60 000
800 000
1 034 000
2 473 000
3 319 000
750 000
150 000
96 000
6 300 000
95 000
484 000
224 000
200 000
332 000
276 000
690 000
326 000
39 080 000

0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000
0
12 500 000
180 000
300 000
6 000 000
15 651 000
3 000 000
500 000
0
0
0
0
0
9 600 000
49 731 000

Rådmannens
forslag

Regulert
budsjett

-13 149 979
0
995 000
500 000
3 650 000
700 000
1 610 000
60 000
800 000
0
2 473 000
0
111 000
150 000
0
0
95 000
484 000
224 000
0
332 000
276 000
689 979
0
0

-13 149 979
0
995 000
500 000
3 650 000
700 000
1 610 000
60 000
800 000
2 000 000
2 473 000
12 500 000
291 000
450 000
6 000 000
15 651 000
3 095 000
984 000
224 000
0
332 000
276 000
689 979
9 600 000
49 731 000

Rådmannens vurdering
Ved denne reguleringen har vi til disposisjon vel 13 mill kr i ubrukte lånemidler fra 2008 som
skal fordeles på prosjekter i 2009.
Rådmannen har i denne omgangen prioritert midler til ferdigstillelse av enkeltprosjekter.
Rådmannen anser det for viktig at man kan avslutte igangværende prosjekter i henhold til
vedtatte planer. Det lå prosjekter på til sammen 39 mill kr hvorav kun 1/3 fikk finansiering i
denne omgangen.
Resten av forslagene må enten vente til senere i år eller til senere år.

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til disponering av ubrukte lånemidler, kr
13 149 978,56, fra 2008.

PS 27/09 Diverse referatsaker
RS 09/6 Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hammerfest kommune
RS 09/7 Regional samferdselsplan for Finnmark 2010 - 2013
RS 09/8 Kystruta Bergen - Kirkenes - Ny konkurranseutsetting

PS 28/09 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra møte den 19.02.2008 – godkjennes.

