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Budsjettkorrigering drifts-/investeringsbudsjett 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Saldo på disposisjonsfond for grunneiererstatninger Nordlaugen, sum kr 36 960,overføres til ansvar 411 for oppdekking av driftsført utbetaling av slike erstatninger i
2018.
Budsjettkorrigering:
Kredit 19400 – 411 – 3400
kr 36 960,Debet 25600414

kr 36 960,-

2. Kjøp av egenkapitalinnskudd KLP, kr 2 355 779,- finansieres ved bruk av
fondsmidler.
Kr 1 700 000,- tas fra fond 25600100 dispfond til bruk
investeringer
Kr 655 779,- tas fra fond 25650900 disposisjonsfond

Oppsummering:
1. I forbindelse med utbygging av Nordlaugen som vannreservoar i Hasselvika, ble det
avsatt midler til utbetaling av grunneiererstatninger. Midler ble avsatt til
disposisjonsfond 25600414, saldo pr. dags dato er kr 36 960,-.
Siste grunneiererstatninger ble betalt i 2018, sum utbetalt kr 43 800,-. Erstatningene
ble belastet ansvar 411 VAR-sektoren. Det ble ikke budsjettert og da ikke
regnskapsført bruk av fond i forbindelse med utbetalingene i 2018. Siden det står
midler på disposisjonsfond øremerket til grunneiererstatninger, bør det derfor nå
avsettes i budsjett og regnskapsføres siste rest av fondet.

2. Det er i 2019 regnskapsført kjøp av egenkapitalinnskudd KLP med til sammen kr
2 355 779,- på investeringsprosjekt 72018001. Egenkapitalinnskudd kan ikke
finansieres med låneopptak, men må dekkes av salgsinntekter fra fast eiendom,
overføring fra driftsregnskapet eller ved bruk av fond.
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I 2019 har ikke kommunen salgsinntekter fra fast eiendom til å dekke
egenkapitalinnskuddet. Driften bør ikke belastes med denne utgiften så lenge det kan
benyttes fondsmidler. Kjøp av egenkapitalinnskudd KLP kan finansieres ved bruk av
midler fra fond for investeringer og disposisjonsfond.
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Søknad om økonomisk støtte - parkeringsplasser i Råkvåg sentrum
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning
Stjørna idrettslag søker Indre Fosen kommune om økonomisk støtte til å dekke utgifter til
parkeringsplasser til besøkende i Råkvåg; dagsturister og hyttefolk. Det pekes på at det har
vært mangel på parkeringsplasser i bygda. Stjørna idrettslag, Stjørnagruppa, kultur- og
næringsforumet og ungdomslaget bestemte seg for å gjøre mindre utbedringer ved
fotballbanen i Råkvågen.

Det nevnes i søknaden at budsjettets post «sentrumstiltak Råkvåg» kan nyttes til formålet.
Den posten ligger i investeringsbudsjettet, og kommunen må være eier av tiltaket dersom
denne posten skal brukes. Kommunen eier ikke området der opparbeiding av
parkeringsplasser er utført. Den eneste muligheten for økonomisk støtte fra kommunen ut fra
driftsbudsjett 2019, vil være formannskapets pott. Det er p.t. ca kr 160.000 disponibelt i
formannskapets pott for 2019.

Oversikt over utgiftene til tiltaket er med i søknaden som er vedlagt.

Vedlegg
1

Søknad om midler til parkeringsplasser i Råkvåg sentrum
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Råkvåg 23.10.19

Søknad om midler til parkeringsplasser i Råkvåg sentrum
Råkvåg er en turistattraksjon i Indre Fosen kommune. Mange besøker oss i løpet av
sommeren, både dagsturister og hyttefolk. Vi har mye å by på i Råkvåg; Bryggeutstillinga,
bruktbutikker, nærbutikk, tre restauranter, badestrand, treningssenter, frisørsalong, en flott
fotballbane og kunstutstilling. Det vi har manglet i bygda lenge nå, er nok parkeringsplasser
for å kunne ta imot alle gjestene våre. De fleste parkeringsplassene ved Coop Råkvåg er
naturlig nok forbeholdt kundene deres.
Hvert år arrangerer vi den populære «Anno 1930-helga». Denne helga har det de siste årene
vært usikkert om vi har kunnet gjennomføre grunnet svært stor mangel på parkering.
Utfordringer knyttet til brann, sikkerhet og fri ferdsel for utrykningskjøretøy er hovedårsaken
til at usikkerheten for arrangementet har gjentatt seg de siste årene.
Våren 2019 bestemte Stjørna idrettslag, Stjørnagruppa, kultur- og næringsforumet og
ungdomslaget seg for å gjøre små utbedringer ved fotballbanen i Råkvågen. Dette for å få på
plass flere parkeringsplasser til besøkende, slik at «Anno 1930-helga» kunne gjennomføres
og for å få nok parkeringsplasser til resten av sesongen. En del av arbeidet ble gjort på
dugnad, og noe ble gjort ved innleie av entreprenør. Det ble også en del kostnader knyttet til
sand og grus. Utgiftene er det Stjørna Idrettslag som til nå har dekket i sin helhet. Vi ønsker å
bruke våre midler til aktivitet for barn og unge i bygda, og håper derfor at kommunen kan
bruke en del av penger som er satt av i budsjettet til «sentrumstiltak Råkvåg» til å dekke
utgifter knyttet til parkeringsplasser.
Håper Indre Fosen kommune ser hvor viktig Råkvåg er for kommunen og turismen, og kan
dekke utgifter Stjørna idrettslag hadde i forbindelse med parkeringsplasser for bygda. Legger
ved en oversikt over utgifter og håper på positivt svar.

Mvh,
Marthe Småvik, på vegne av Stjørna Idrettslag
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