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EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL ARBEID OG AKTIVITET I KOMMUNENE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens framlagte forslag til disponering av
6,4 millioner kroner i ekstraordinære midler til arbeid og aktivitet i kommunen.
2. Budsjettsummene er anslagsposter og det er også forbehold knyttet til framdrift
mv. Kommunedirektøren gis derfor fullmakt til å justere mellom de vedtatte
tiltakene, samt disponere avsatt reservepost.
Utrykte vedlegg:
Link til regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/25-milliarder-kroner-tilarbeid-og-aktivitet-i-kommunene/id2704220/
Fakta:
Regjeringen og Stortinget har gjennom våren og forsommeren etablert en rekke
ekstraordinære tilskuddsordninger for både å kompensere tapte inntekter, dekke økte
utgifter og for målrettet å få fart på norsk økonomi.
Ett av tiltakene er en bevilgning på 2,5 mrd kroner til kommunene som skal gå til
vedlikehold og rehabilitering av bygg. Dette er driftsmidler og kan dermed brukes til
både driftsrelaterte tiltak og mindre investeringer.
Departementet skriver følgende om tilskuddet:
«Tilskuddet på 2,5 milliarder kroner skal gå til vedlikehold og rehabilitering av
bygg og anlegg i kommunene, men kan kun brukes på prosjekter som kommer
i tillegg til prosjektene som allerede er vedtatt i de opprinnelige budsjettene.
Prosjektene må startes opp i løpet av året.
Mange kommuner har vedlikeholdsprosjekter liggende klare. Nå får de
mulighet til å sette dem i gang raskt, slik de også gjorde etter finanskrisen og
oljekrisen. Dette vil bidra til økt aktivitet og flere arbeidsplasser i kommunene.
Tilskuddet fordeles til alle landets kommuner. To milliarder kroner fordeles
etter innbyggertall og 0,5 milliarder kroner fordeles etter kommunenes andel
av arbeidsledige.
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Alle kommuner vil få glede av tilskuddet som vil bidra til å skape
arbeidsplasser lokalt. Samtidig har det vært viktig å sikre ekstra støtte til
kommunene med størst behov.»
Vestre Toten kommune har fått tildelt 6,4 millioner kroner i tilskudd – 5,0 millioner
kroner etter innbyggertall og 1,4 millioner kroner etter ledighet. Relativt sett har
kommunen fått en større tildeling enn andre kommuner med bakgrunn i høye
ledighetstall.
Denne saken handler om disponering av midlene.
Kommunedirektøren vil påpeke at dette er midler som vil bidra til sysselsettingseffekt
i lokalsamfunnet samtidig som viktige oppgaver kan løses – og da i stor grad tiltak
som det ellers er vanskelig å finne rom for innenfor ordinære driftsbudsjetter.
Vurdering:
Kommunedirektøren har bedt henholdsvis eiendomsavdelingen og teknisk
driftsavdeling vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres raskt, som har høy prioritet
og som vil bidra til ønsket effekt. Ut fra en samlet vurdering, foreslår
kommunedirektøren følgende prosjekter:
Teknisk drift:
 Vedlikehold / opprusting av grusveg; Vildåsvegen
 Vedlikehold / opprusting av grusveg; Furusethvegen
 Overvannsutfordringer stikkrenner, sandfang
mv i veger og gater
Sum teknisk drift

2.200.000 kr
3.200.000 kr

Eiendom:
 Takombygging Korta skole
 Skraping/maling av Raufoss Gård
 Nytt boblebad Totenbadet
 Fjerning av sviller Raufoss Stadion
 Rive garasje og takoverbygg Raufoss Stadion
 Fjerning av skog Eina barnehage
 Solskjerming tårnet Bøverbru b.hage
 Gulvbelegg og dører Bøverbru b.hage
 Skifte av utvendig kledning Gimletun
 Solskjerming Raufosstun Helsehus
 Solskjerming Gimle og Gimletun
 Reparasjon av verandaer Gimle
 Omkobling av strømtilførsel Reinsvoll skole
 Utbedring av Pergola Gimlevegen
 Reserve / usikkerhet (prioriterte prosjekter)
Sum eiendom

1.100.000 kr
550.000 kr
300.000 kr
125.000 kr
150.000 kr
40.000 kr
18.000 kr
70.000 kr
60.000 kr
144.000 kr
86.000 kr
25.000 kr
50.000 kr
50.000 kr
234.000 kr
3.000.000 kr

Reserve som disponeres av kommunedirektøren

600.000 kr
400.000 kr

200.000 kr
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I formannskapets møte vil eiendomsavdelingen og teknisk drift orientere nærmere
om tiltakene.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør
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