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Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  

 
Innstilling: 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner regnskapet for 
partnerskapsmidler for 2017. 

 
Bakgrunn for saken: 
Vedlagt følger regnskapet for partnerskapsmidler for 2017. 
Det var i 2017 budsjettert med bruk av partnerskapsmidler på kr. 3 950 000. 
Det var basert på bruk av oppsparte midler fra tidligere år, og nye tilførte midler i 
2017 på kr. 3 500 000. 
Regnskapet for 2017 viser samla bruk av partnerskapsmidler på kr 4 346 728. 
Vedlagte oversikt viser hvordan kostnadsfordelingen er mellom de ulike 
satsingsområdene, sammenlignet med budsjett, resultat for 2016 og budsjett 
for 2018. 
Fondssaldoen pr.31.12.2017 var på kr. 2 661 442. 
 
Vurdering: 

Regnskapet viser kun utbetalte bevilgninger. I 2017 ble det gjort vedtak om 
bruk av ytterligere kr.570.000. som ikke fremgår av regnskapet, da midlene er 
bevilget til prosjekter som ikke er avsluttet og dermed ikke utbetalt enda. 
Regnskaper for 2017 inneholder også utbetalinger til flere prosjekter som er vedtatt 
tidligere år. 
Det er viktig å understreke at saldo på fondskonto ikke er frie midler. 
Pr. 31.12 2017 utgjør bevilget beløp i tidligere vedtak (i 2017 eller tidligere) som ikke 
er utbetalt totalt ca.1,8 millioner kr.  
Det viser at pr.31.12. 2017 er det ca. kr.800.000 som er udisponert og kan brukes til 
nye tiltak. Kr. 450.000 av de midlene er allerede disponert i budsjettet for 2018. 
Regnskapet viser at regionrådets midler er brukt etter planen, og at planlagt aktivitet 
er gjennomført. Det har de siste årene vært et mål om å ta ned fondssaldo og 
administrasjonen mener den nå er nede på et riktig nivå. 
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