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Merknader:   
Dessuten møtte sektorleder for Familie og inkludering Gerd Hvoslef som også førte 
protokollen. Sektorleder for Oppvekst  Bjarne Nyrud møtte under sak 3/18. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen  fra forrige møte. 
 
 
Eventuelt  
 
Evaluering av åpent møte. 
Kort oppsummering. Møtet ble vurdert som vellykket, men bør bekjentgjøres bedre i 
forkant. 
 
Orientering fra regionalt dialogmøte for innvandrerorganisasjoner. 
Kort orientering om innholdet i møtet fra de som deltok .  Arbeidet følges opp med 
deltakelse på den nasjonale integreringskonferansen til høsten. 
 
 
Mari Botterud 
Leder 
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3/18   
TILSTANDSRAPPORT SKOLE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Tilstandsrapporten for Øyerskolen tas til orientering  
 
Behandling: 
Rådet vedtok følgende uttalelse: 
«Flerkulturelt råd tar tilstandsrapporten til orientering. 
Rådet har merket seg de gode resultatene som framgår av tilstandsrapporten og har ellers 
følgende kommentarer: 
Flerkulturelt råd er opptatt av at det må sikres gode overganger fra grunnskole til 
videregående skole og oppfølging gjennom det videregående løpet for de elever som har 
behov for det .   
Flerkulturelt råd ber om at det blir vurdert om innspill fra foreldre og elever kan gis plass i 
tilstandsrapporten. 
Flerkulturelt råd er opptatt av at det må sikres tilstrekkelig lærertetthet på de laveste 
skoletrinnene.» 
 
Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse: 
Rådet har merket seg de gode resultatene som framgår av tilstandsrapporten og har ellers 
følgende kommentarer: 
Flerkulturelt råd er opptatt av at det må sikres gode overganger fra grunnskole til 
videregående skole og oppfølging gjennom det videregående løpet for de elever som har 
behov for det.   
Flerkulturelt råd ber om at det blir vurdert om innspill fra foreldre og elever kan gis plass i 
tilstandsrapporten. 
Flerkulturelt råd er opptatt av at det må sikres tilstrekkelig lærertetthet på de laveste 
skoletrinnene. 
Flerkulturelt råd tar tilstandsrapporten til orientering. 
 
 

4/18   
ÅRSREGNSKAP 2017   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2017 vedtas i henhold til vedlegg 1. 
 

2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2. 
 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 6 602 276,25 disponeres 
slik;  

a. Avsetning til disposisjonsfond   kr 5 286 276,25 
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b. Sluttføring retaksering eiendomsskatt   kr 816 000 
c. Fond til sentrumsutvikling i Øyer kommune  kr 500 000 

 
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på følgende selvkosttjeneste:   

a. Reguleringsplan      kr 1 174 000 
 

5. Kommunestyret vedtar inndekning av udekket beløp i investeringsregnskap 2015 på 
kr 6 210 827,56 ved bruk av ubrukte lånemidler.  

 
 
Som følge av dette foretas følgende budsjettjusteringer i 2018: 

 
Konto Ansvar Funksjon Utgifts-

reduksjon/ 
Inntektsøkning 

Utgiftsøkning 
/Inntekts-
reduksjon 

15400 Avsetning til 
disposisjonsfond 

9000 Skatt og 
finans 

8801 Interne finansier-
ingstransaksjoner 

  5 286 276,25 

14900 Reserverte 
bevilgninger 

5700 Bygg, areal 
og geomatikk 

1203 Adm. ledelse og 
fellesfunksjoner 
P: 105723 

  816 000 

15500 Avsetning til 
disposisjonsfond 

9000 Skatt og 
finans 

8801 Interne finansier-
ingstransaksjoner 

  500 000 

19300 Bruk av tidlig-
ere års regnskaps-
messige mindrefor-
bruk 

9000 Skatt og 
finans 

8991 Årets regnskaps-
messige resultat 

-6 602 276,25    

05300 Dekning av 
tidligere års udekket 

9100 
Investeringer 

8801 Interne finansier-
ingstransaksjoner 
P: 000001 

  6 210 827,56 

09100 Bruk av lån 9100 
Investeringer 

8801 Interne finansier-
ingstransaksjoner 
P: 000001 

-6 210 827,56   

      -12 813 103,81 12 813 103,81 

 
Saldo på disposisjonsfond 2.5.2018 er kr 17 757 769. 
Forutsatt vedtak i samsvar med innstilling i denne sak er saldo kr 23 044 045. 
 
Behandling: 
Rådet vedtok følgende uttalelse: 
«Flerkulturelt råd tar årsregnskap 2017 til orientering.» 
 
 
Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse: 
Flerkulturelt råd tar årsregnskap 2017 til orientering. 
 
 

5/18   
FINANSRAPPORT PER 31.12.2017  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2017 til orientering.  
 
Behandling: 
Rådet vedtok følgende uttalelse: 
«Flerkulturelt råd tar Finansrapport pr. 31.12.2017 til orientering» 
 
 
Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse: 
Flerkulturelt råd tar Finansrapport pr. 31.12.2017 til orientering. 
 
 
 

6/18   
ÅRSRAPPORTERING 2017   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannens årsrapportering 2017 tas til etterretning.  
 
Behandling: 
Rådet vedtok følgende uttalelse: 
«Flerkulturelt råd tar Årsrapportering 2017 til orientering». 
 
 
Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse: 
Flerkulturelt råd tar årsregnskap 2017 til orientering. 
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