Nærmere beskrivelse av forutsetningene for det økonomiske bidraget fra Akershus
fylkeskommune ved etterbruk av Smålensbanens vestre kystlinje og Hølenviadukten
Følgende legges til grunn for utarbeiding av kostnadsoverslag:
Planlegging av tiltaket begrenses til et nivå som er tilstrekkelig til å utarbeide et kostnadsanslag
som grunnlag for finansiering. I den grad dette gjennomføres av egne ansatte er Vestby kommune
selv ansvarlig for å dekke denne kostnaden.
Kostnadsanslagene skal være komplette mht. alle nødvendige aktiviteter fram til ferdigstillelse av
prosjektet/tiltaket og inkludere et spesifisert anslag for kostnadene til risiko/usikkerhet i
prosjektet. Alle eksterne kostander til planlegging, prosjektering og bygging skal medtas.
Interne kostnader i Vestby kommune skal ikke medregnes.

Etter at Akershus fylkeskommune har fastsatt sitt økonomiske bidrag må dette
formaliseres mellom partene som følger:
Det legges til grunn at tiltaket gjennomføres som omsøkt. Vestby kommune har ansvaret for å
gjennomføre prosjektet.
Følgende legges til grunn for overføring av tilskudd til Vestby kommune:
-

Et tilskudd til andres investeringsutgifter faller utenfor Akershus fylkeskommunes mva.
pliktige virksomhet, og tilskuddet vil bli utbetalt som et nettobeløp.
Tilskuddene kan ikke defineres som omsetning, dvs. at Akershus fylkeskommune
imøteser en utbetalingsanmodning fra Vestby kommune som grunnlag for utbetaling.
Tiltaket er av en størrelsesorden hvor Akershus fylkeskommune aksepterer at utbetaling
av tilskudd deles i to. Dvs. utbetaling av 50 % av tilskuddet når prosjektet er halvveis
ferdigstilt, og resterende beløp når prosjektet er ferdigstilt.

I forbindelse med utbetalingsanmodning for tilskudd/restbeløp vedlegges et uttrekk fra Vestby
kommunes regnskap som dokumentasjon på de spesifikke kostnader som er påløpt på prosjektet.
Avslutningsvis bemerkes at Akershus fylkeskommune i egne anskaffelser vektlegger god
forretningsskikk, samfunnsmessige hensyn som universell utforming og miljø, og tar
samfunnsansvar gjennom å medvirke til etisk og sosialt forsvarlig produksjon, handel og forbruk.
I
praksis betyr dette at vi blant annet stiller etiske krav til våre leverandører. Det vises her til
«Veileder til reglene om offentlige anskaffelser» fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
Akershus fylkeskommune forutsetter at Vestby kommune også legger dette til grunn ved
gjennomføring av tiltaket.
Som en bekreftelse på at Vestby kommune aksepterer de vilkår og forutsetninger som fremgår av
dette brev, imøteser vi en kopi av dette brev i retur med fullstendige opplysninger utfylt i
tabellen under, og med underskrift av bemyndiget person med nødvendig fullmakt.
Mottaker av investeringstilskudd

Org.nr.

Adresse

Telefon

Kontonummer (for utbetaling
av tilskudd)

Postnummer/ -sted

E-post

Overføring av tilskudd

merkes:
Kontaktperson for søknad

E-post

Telefon / mobil dagtid

Vestby kommune godtar vilkår og forutsetninger som fremgår av dette brev, og bekrefter at
tiltaket gjennomføres som planlagt og prosjektert.
Jeg bekrefter at opplysningene oppgitt ovenfor er korrekte.
Sted_______

___Dato______________

Signatur____________________________________
Sendes til: Akershus fylkeskommune, e-post: postmottak@afk.no, evt. postadresse
Postboks1200,
0107 Oslo

