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MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2017
Kommunestyret behandlet i møte 24.05.2018 sak 16/18. Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2017.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 1.281.782,38 tas til inntekt i budsjettet for 2018 og
disponeres slik:
Avsetning til disposisjonsfond helse og omsorg
Avsetning til disposisjonsfond Vonheim barnehage
Avsetning til disposisjonsfond Landbruk og miljø
Avsetning til reservefondet

kr. 840.000,00
kr. 18.000,00
kr. 23.000,00
kr. 400.782,38

Det brukes 632.000 kroner av disposisjonsfondet for flyktningemottak til dekning av utgifter knyttet
til mottak av flyktninger. Et tilsvarende beløp avsettes til reservefondet.
Utgifter på kr. 240.760,- knyttet til kjøp av bil til hjemmesykepleien er i regnskapet finansiert med
låneopptak. Utgiftene belastes enhetens fond slik at et tilsvarende beløp tilbakeføres ubrukte
lånemidler.
Rennebu barne- og ungdomsskole blir pålagt å dekke inn et merforbruk på kr. 600.000
Enheten kultur og fritid blir pålagt å dekke inn sitt merforbruk på kr. 157.000
Enheten teknisk drift blir pålagt å dekke inn sitt merforbruk på kr. 94.000
Merforbruket kan dekkes inn ved bruk av enhetenes disposisjonsfond, over årets drift eller i løpet av
de to kommende regnskapsårene (senest innen utgangen av 2020).
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