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Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Kommunestyret 18/50 24.05.2018 

Årsregnskap og årsmelding 2017 for Oppdal Kulturhus KF 

Vedlegg: 

1. Årsmelding 2017 for Oppdal Kulturhus KF 

2. Årsregnskap 2017 for Oppdal Kulturhus KF 

3. Revisjonsberetning 

4. Uttalelse fra kontrollutvalget av 30.04.18 

 

Saksopplysninger 

Oppdal kulturhus KF er organisert som et kommunalt foretak.  Dette innebærer at virksomheten 

avlegger eget særregnskap i henhold til egen forskrift etter kommuneloven.  Forskriftens § 16 sier: 

 

Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 

seks måneder etter regnskapsårets slutt.  Vedtaket må angi foretakets anvendelse av 

regnskapsmessig mindreforbruk, eventuelt positivt årsresultat, eller dekning av regnskapsmessig 

merforbruk, eventuell negativt årsresultat.   

Det vises til vedlagte regnskapsoppstillinger med noter, årsmelding, revisjonsberetning, samt kontroll-

utvalgets uttalelse.  I uttalelsen av 30. april heter det: 

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet tilfredsstiller brukernes 

informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler.  

Kontrollutvalget har ingen merknader til Oppdal Kulturhus KF’s årsregnskap for 2017.   

 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap og 

årsberetning for 2017. 

 

Vurdering 

Oppdal Kulturhus KF fikk et netto driftsresultat på kr 240.461,01.  Etter planlagte avsetninger og bruk 

av disposisjonsfond, samt overføringer til investeringsregnskapet ble regnskapet avlagt med et mindre-

forbruk på kr 546.649,23. 



 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018  

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Rådmannens tilråding vedtas enst.  

 

 

Vedtaket blir som følger: 

 

Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2017 for Oppdal Kulturhus KF slik det er 

fremlagt.   

 

Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 546.649,23 disponeres slik: 

 Kr 1.004 overføres til dekning av udekket investering i 2017  

 Kr 70.000 skal gå til årets egenkapitalinnskudd KLP 

 Kr 475.645,23 (overskytende) avsettes til generelt disposisjonsfond.   

 

 

 

 

Rådmannens tilråding 

 

Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2017 for Oppdal Kulturhus KF slik det er 

fremlagt.   

 

 

Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 546.649,23 disponeres slik: 

 Kr 1.004 overføres til dekning av udekket investering i 2017  

 Kr 70.000 skal gå til årets egenkapitalinnskudd KLP 

 Kr 475.645,23 (overskytende) avsettes til generelt disposisjonsfond.   

 

 

  


