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Rådmannens forslag til vedtak:

1. Engerdal kommune innvilger et tilskudd på 1 mill kr. for felles finansiering av utbedring av
Fylkesvei (Fv) 218 og krysset mellom Fv 218 og Fv 26. Tilskuddet finansieres med bruk
av 0,5 mill kr. fra generelt disposisjonsfond og 0,5 mill kr. fra flyktningefond
(disposisjonsfond).
2. Det forutsettes at
a. Prosjektet gjennomføres med delt finansiering med Hedmark fylkeskommune, der
fylkeskommunen deltar med 3,344 mill kr. og Engerdal kommune med 1,0 mill kr.,
totalt 4,344 mill kr.
b. Tilskuddet utbetales ved gjennomført prosjekt.
c. Tiltaket skal være gjennomført innen 01.07.2018

Bakgrunn:
Det vises til K.sak 17/105: «Tilskudd felles finansiering med Fylkeskommunen om utbedring av Fylkesvei
218 (Fv218) og krysset med Fylkesvei 26 (Fv26) ved Drevsjø» som belyser bakgrunnen for saken.
Da Hedmark fylkeskommune ikke hadde behandlet saken før kommunestyremøtet 12.12.17, fattet
kommunestyret følgende vedtak:
Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak i saken om kommunalt tilskudd til utbedring
av veikrysset mellom Fv 218 / Fv 26 og til bredding av Fv 218. På den måten vil en kunne få en
rask avklaring så snart Fylkeskommunen har behandlet saken.
Fylkesrådet behandlet saken 18.12.17 som sak 243/17 og fattet følgende vedtak:
1. Fylkesrådet vedtar utbedring av FV 218 i Engerdal kommune og kryss fv 218 x fv 26, som
beskrevet i vedlegg fra Statens Vegvesen. Det forutsettes at arbeidene utføres slik at
strekningen kan benyttes av modulvogntog.
2. Prosjektet finansieres som følger:

Til disposisjon Handlingsprogram fylkesveg 2018 – 21: 2,0 mill. kr.
Fylkesrådets disposisjonspost 2017: 0,5 mill. kr.
Fylkesrådets reservepost 2017 0,083 mill. kr.
Engerdal kommune: 1,0 mill. kr.
Mva-kompensasjon 0,761 mill. kr.
Totalt: 4,344 mill. kr.
3. Fylkesrådet forutsetter at Engerdal kommune fatter vedtak om finansiering før prosjektet
startes opp.
Vurdering:
Det vises til rådmannens vurderinger i k.sak 17/105
Rådmannen mener at en utbedring av Fv218 / Fv26 slik at det kan kjøres modul-vogntog på strekningen
Drevsjømoen – svenskegrensen vil ha mange positive effekter både når det gjelder trafikksikkerhet og
når det gjelder utvikling av arbeidsplasser og næringsliv i kommunen.
I denne forbindelse er det relevant at det pågår prøveordning med to personer fra Voksenopplæringen
for fastboende flyktninger med målsetting om fast ansettelse i 3-Visjon AS. Utbedring av denne
veistrekningen er avgjørende for videre utvikling av 3-visjon, og i neste omgang muligheten for faste
arbeidsplasser for bosatte flyktninger. Rådmannen mener derfor det er riktig å bruke midler fra
flyktningefondet for å bidra til at tiltaket kan gjennomføres. Flyktningefondet er midler som er avsatt fra
tidligere utbetalt integreringstilskudd som kommunen får ved bosetting av flyktninger. Tilskuddet er ikke
bundne midler, dvs at kommunen kan bruke disse fritt. Hensikten er å styrke kommunens mulighet til å
gjennomføre god integrering. Tilrettelegging for å skaffe fast arbeid er kanskje den viktigste faktoren for
en vellykket integrering. Rådmannen mener derfor det er riktig å bruke 0,5 mill kr. av disse midlene til
dette tiltaket.
Det ville være naturlig å bruke midler fra næringsfondene (Femundfond og Næringsfond) til å finansiere
den resterende del av kommunens andel i prosjektet. Budsjetterte midler for 2017 er imidlertid i
hovedsak disponert, og det er lite trolig at rammen for neste års næringsmidler gir rom for et beløp på
denne størrelsen. Rådmannen mener derfor at den eneste reelle mulighet for ytterligere finansiering er
bruk av generelt disposisjonsfond. Ved utgangen av 2017 vil budsjettert saldo for dette fondet være på
ca 31 mill kr, og i henhold til økonomiplan ca 28 mill kr. i 2021. Etter at budsjettet er lagt fram er det
politisk innstilling på å bruke 8 mill kr. til investeringsselskap og ytterligere10,2 mill kr. til
bredbåndsutbygging. Det vil si at reell saldo vil være på ca 10 mill kr. i 2021. Med bruk av ytterligere 1
mill kr. til dette tiltaket vil ny saldo være på ca 9 mill kr.
Rådmannen mener at dette tiltaket er såpass spesielt og viktig at det kan forsvares at det finansieres
med bruk av generelt disposisjonsfond. Både rådmannen og politikerne bør imidlertid ta inn over seg at
generelt disposisjonsfond er betydelig svekket i løpet av det siste året, og at resterende kapital ikke bør
brukes til å finansiere enkeltsaker/prosjekter, men forbli en reservekapital for å kunne takle uforutsette
kostnader, svingninger og omstillinger i kommunens drift.
Konklusjon:
Som innstillingen

