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Søknad fra Fleinvær Lokalutvalg om støtte til vedlikehold/oppgradering av veien på
Mevær

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommunen avslår søknaden fra Fleinvær Lokalutvalg.

Vedlegg
2

Bodø Maritime AS - 200113

3

Gabbro - 7581

4

Utleiecompagniet AS - 6247496

5

Utleiecompagniet AS - 6251606

6

Ahlsell Norge AS - 10032457

Bakgrunn for saken:
Det ble høsten 2018 foretatt en tiltrengt opprusting av veien på Mevær. Lokalutvalget sendte
i januar 2019 en søknad om økonomisk støtte. Søknaden har ikke blitt behandlet før nå.

Søker skriver:

Det ble høsten 2018, foretatt en sårt tiltrengt oppgradering av veien på Mevær.
Det har ikke vært gjort arbeider på denne veien på flere tiår og arbeidene ble derfor
omfattende.
Glør as v/ Helge Karstensen har organisert arbeidene og forskuttert masser, leie av maskiner
og materiell.
Den totale summen utgjør for dette utgjør kr. 230.219,‐ ( Se vedlegg)
I tillegg er det kjøpt inn veirør og diesel for ca. kr. 10.000,‐
Det er videre lagt ned ca. 400 dugnadstimer til gjennomføring av prosjektet.
Vi søker derfor Gildeskål kommune om tilskudd til minimum innkjøp av grus på lik
linje med tilskudd som ble gitt til Sørvær da de bygget/ oppgraderte vei.
Vi har mottatt støtte fra UL Midnattsol på kr.30.000,‐ Fleinvær Fiskemottak kr. 30.000,‐
Vedlegger prosjektoversikt og underbilag for innkjøp og leie.
Under er økonomisk oppsett, og vedlagt er alle faktura som underlag:
Produkt Beskrivelse Kommentar Kostpris eks mva Påslag Salgspris eks mva
3025 Gabbro Nor AS ‐ 7581 Grus 99 900,00 1,10 109 890,00
3025 Utleiecompagniet AS ‐ 6247496 Leie dumper 12 389,30 1,10 13 628,23
3025 Utleiecompagniet AS ‐ 6251606 Leie dumper 18 309,50 1,10 20 140,45
3025 Ahlsell Norge AS ‐ 10032457 Veiduk 7 956,80 1,10 8 752,48
3025 Bodø Maritime AS ‐ 200113 Frakt av dumper 10 695,00 1,10 11 764,50
3020 GLØR ‐ CAT graver ‐ 10 dager Utleie av GLØR maskin 20 000,00 20 000,00
Sum 184.175,66
Merverdiavgift 46.043,91
Totalt 230.219,57
Diesel og veirør 10.000,‐
Dugnadstimer: ca. 400 t

Vurdering:
På Sørvær ble det i 2014 foretatt opprusting av eksisterende veier, samt noe nybygg.
Kommunens bidrag var ei båtlast med grus til en verdi av ca kr 100.000.
Det er ikke urimelig at det gis tilskudd også til opprusting av veien på Mevær. Det er et lokalt
initiativ til alles beste og hvor det er lagt ned en stor dugnadsinnsats.
Kommunens økonomiske situasjon og behovet for å redusere kommunens kostnader gjør det
vanskelig for rådmannen å anbefale å støtte lokalutvalget med kr 100.000 som omsøkt. Dette
er driftsutgifter for kommunen og det er ikke budsjett for dette inneværende år. Et alternativ
er å gi tilskudd ved å omdisponere budsjettet for veivedlikehold. En må da vurdere om
vedlikehold på Mevær er viktigere enn vedlikehold på kommunale veier forøvrig. Rådmannen
mener at kommunale veier bør prioriteres foran veien på Mevær. Et annet alternativ vil være
å finansiere dette tiltaket ved bruk av fond. Rådmannen mener at dette heller ikke er å

anbefale nå. Kommunen har gjort en omprioritering av fondsbruk inneværende år for å
redusere fondsbruken. Støtte fra kommunen er ikke avgjørende for å få gjennomført tiltaket.
Arbeidene er utført og prosjektet er finansiert. Saken handler om å få refundert betalte
kostnader for 100 000,- kr

Konklusjon:
Selv om tiltaket er bra mener rådmannen at det ikke bør gis støtte til tiltaket i den
økonomiske situasjonen kommune er i nå.

