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Budsjettkorrigering oktober 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas.
2. Investeringene gjennomføres med et låneopptak på kr 800 000.

Oppsummering:
På grunn av uforutsette utgifter er det behov for korrigering av drifts- og
investeringsbudsjettet.

Saksopplysninger
Driftsbudsjett:
1. Det opprettes et fiberfond på kr 2 000 000, som skal brukes til å finansiere
fiberprosjekter hvor kommunen ikke kan stå som eier av fiberen.
2. I sak 14/20 Tiltakspakke for næringsliv i Indre Fosen kommune i forbindelse med
koronasituasjonen ble det bevilget kr. 2 mill. til fiberutbygging. Det ble vedtatt at
administrasjonen skulle komme tilbake til finansiering av dette. Utbytte fra NTE ble
mindre enn forventet. I forbindelse med koronakrisen ble det gitt et ekstra tilskudd til
næringslivet fra fylkeskommunen på kr 1 934 712. Av dette foreslås kr. 1 mill. til
fiberfond. Kr. 934 712 settes inn på det eksisterende krisefondet.
3. Av kommunens nåværende næringsfond, føres det over 200 000 kr til det
nyopprettede fiberfondet.
4. Av kommunens nåværende krisefond, føres det gjenværende beløpet på kr. 800 000
til fiberfondet.
Dette medfører følgende budsjettkorrigeringer:
Budsjettkorrigering Drift nr 2 - 2020
Årsak
Tilskudd fylkeskommunen2

Debet
Kredit
1 934 712
1

Belastes
Godskrives
720 - Finans

Eksisterende næringsfond3
Krisefond4
Fiberfond1
Totalt

200 000
800 000
2 934 712

Fond (25100109)
934 712
Fond
2 000 000
2 934 712

Fond
Fond

Investeringsbudsjett
1. Viser til sak 28/20 i formannskapet. Kommunen har installert 20 ladestasjoner rundt
om i kommunen for å ha lademulighet til kommunens nye elbiler. Dette prosjektet har
en totalkostnad på kr 1,2 mill., men Miljødirektoratet støttet det med kr 400 000, slik at
kommunens egenandel ble kr 800 000. Ved å få redusert bruk av egen bil blant
ansatte, vil kommunen kunne få redusert store utgifter på kjøregodtgjørelse. I 2019
hadde kommunen totalt kr 2,3 mill. i kjøregodtgjørelser. Med en forventet reduksjon i
bruk av egen bil blant ansatte vil dette prosjektet betale inn investeringskostnaden i
løpet av meget kort tid.

Budsjettkorrigering Investering nr 2 - 2020
Årsak
20 Ladestasjoner i kommunen1
Totalt

Tidligere
avsatt
0
0

Endres til

Finansieres Korrigering

800 000 Låneopptak
800 000 Låneopptak

800 000
800 000

