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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret omdisponerer fondsmidler (95407114) med kr. 211 000,- fra prosjekt
Rivenes med prosjektnummer 1754 til prosjekt Åros strandsti – etappe 2 med
prosjektnummer 1835.
2. Rehabilitering av Åros strandsti etappe 1 utsettes og kr. 200 000,- avsatt i budsjett for
2014 til å rehabilitere etappe 1 overføres til etappe 2 med prosjektnummer 1835.

Bakgrunn for saken:
Ingeniørvesenet har hatt ut anbud på bygging av etappe 2 og rehabilitere etappe 1 på Åros
strandsti. For å få finansiert byggingen av etappe 2 mangler det ca. 200 000,-.
Saksutredning:
Enheten hadde i vår ute anbud for å bygge etappe 2 og rehabilitere etappe 1 på Åros strandsti.
Kun ett anbud ble innlevert. Kostnaden for arbeidet er etter avklaringer med entreprenør ca. kr.
1 150 000,- eks mva. dvs. ca. 50 000,- lavere enn inngitt anbud. Av denne summen utgjør
rehabilitering av etappe 1 ca. kr 200 000,-. Det er spesielt postene til snekkerarbeid og
natursteinmur som var høyere enn det administrasjonen forventet.
De 200 000,- som prosjektet er tilført i budsjett 2014 til rehabilitering av etappe 1 på stien,
foreslås at flyttes over til etappe 2 for å få finansiert denne. Dette innebærer at
rehabiliteringsarbeidet nå utsettes og at ingeniørvesenet må søke om ny midler over budsjett
2015 til dette.
Finansiering er da slik at 600 000,- er gitt i tilskudd fra staten og 200 000,- er bevilget i
budsjett 2014 til etappe 1. Sum finansiering nå er da kr. 800 000,Samlet til prosjektet for å bygge og ferdigstille etappe 2 er behovet kr ca. 1 000 000,-. Det
mangler da ca. 200 000,For å få fullfinansiert etappe 2 foreslår administrasjonen å omdisponere fondsmidler
(95407114) fra prosjekt Rivenes med prosjektnummer 1754 med kr. 211 000,- til prosjekt Åros
strandsti – etappe 2 med prosjektnummer 1835.

Sum finansiering til Åros strandsti etappe 2 vil være 1 011 000,-.
Om ikke prosjektet blir gjennomført og ferdigstilt i 2014 er det i vår varslet fra Vest Agder
fylkeskommune om at tilskuddet på 600 000,- fra staten vil bli trukket tilbake.
Rådmannens merknader:
Ingen utover saksfremstilling.

