Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.05.2021:
Saksordfører: Svein Arne Sundfær
Innspill i møtet:
Trond Bjørken (AP): Sett opp mot mindreforbruk i 2020 settes 2 millioner fra disposisjonsfondet av
på vegbudsjettet til forsering av investeringer på vedlikeholdsplan veg
Svein Arne Sundfær (AP): ): Sett opp mot mindreforbruk i 2020 settes kr 300 000,- fra disp.fondet av
til prosjektering av et samlingssted for ungdommer på Inderøy. [Fritidsklubb]. Midlene skal brukes til
å lage en forstudie hva ungdommer ønsker seg av fritidsaktiviteter på en fritidsklubb, organisering,
og kostnadsramme på en permanent fritidsklubb for ungdommer i Inderøy.
Trude Hoff (SP):
• Sommerarbeid for ungdom skal ikke finansiers via bolystfondet. Man må finne disse midlene
andre steder i budsjettet
• Heim for en 50-lapp må vi finne midler til
• Vi ønsker å øke avsetning til bolystfond, spesielt med tanke på samfunnshus/grendehus som har
hatt det tungt i pandemien

Avstemming
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedlagte innspill sendes med videre til
formannskapet.
Innstilling i hovedutvalg Natur - 31.05.2021
Kommunestyret tar økonomirapport pr. første tertial til orientering.
Driftsbudsjettet endres slik
Virksomhetsområde

Budsjettendring
Beløp i 1000 kr

Næring, bruk av bundet fond
Fellesområder, bruk av bundet fond

970
-970

Investeringsbudsjettet 2021 endres slik:

Sektor

Budsjettendring
beløp i 1000 kr

Investeringer i egne anleggsmidler, økes

341

Investeringsramme pr sektor endes slik
Administrasjon,
Helse og omsorg (helseplattformen)

450
-1109

Vann- og avløp

850

Næring

150

Sum endring

341

Fellesområdet:

-2000

Salgsinntekter fast eiendom økes
Avsetning til ubundet kapitalfond økes

2000

Rådmannen får fullmakt til å justere finansieringen i form av redusert momskompensasjon og bruk av
lån tilsvarende.

Protokolltilførsel:
SP v/ Trude Hoff:
Ber om at i videre budsjett og regnskap vises en separat oversikt over investeringer og gjeld for
selvkostområdene og kommunen ellers. Dette for å gi et mer korrekt bilde av kommunens gjeldsgrad
uten lånebelastningen for selvkostområdene som abonnentene bærer i sin helhet. Kommunens
kompensasjon for å drive og administrere selvkostområdene bør utheves i årsrapporten (indirekte
kostnader og kalkylerente) der de ikke ligger i selvkostkapitler.

