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8 Budsjettreglement

1 Innleiing

Utgangspunktet for budsjettreglementet er Reglement for 
økonomiforvaltninga, Reglement for dei 4 hovudutvala og 
Reglement for delegering til fylkesrådmann. 

Reglementet fastset fylkestinget sitt mynde, delegering av 
mynde til andre folkevalde organ og til
fylkesrådmannen. Fylkestinget vedtek sjølv endringar i 
reglementet.

2 Struktur og spesifikasjonsgrad

Budsjettet og økonomiplanen er utforma med ein kapitaldel 
- investeringar (kontoklasse 0) spesifisert på prosjekt og ein 
driftsdel (kontoklasse 1) spesifisert på løyvingsnivå.

2.1 Driftsbudsjettet

Budsjettet og økonomiplanen sorterer alle inntekter og 
utgifter på følgjande sektorar og spesifiserer kvar sektor på 
løyvingsnivå slik:

Fellesinntekter og -utgifter
 Skatt, rammetilskot og inntektsutjamning
 Andre generelle statstilskot
 Konsesjonskraftinntekter
 Kapitalinntekter/utgifter og utbytte, rentekomp
 Pensjonsutgifter, fellesutgifter, lønns og prisvekst
 Bruk/avsetning til fond
 Overføring til investering

Politisk styring, kontrollutval og organisasjon og økonomi 
 Politisk styring
 Kontrollutval
 Eigedom - drift og vedlikehald
 Administrasjon av organisasjon og økonomi
 Org og øk tiltaksmidler

Strategisk utvikling og digitalisering
 Plan, analyse, klima og folkehelse
 IKT og digitalisering
 Administrasjon av strategi og digitalisering

Tannhelse
 Pasientbehandling 
 Administrasjon av tannhelse 

Kultur, idrett og inkludering
 Arkiv 
 Bibliotek
 Kulturformidling
 Kulturarv
 Inkludering, strategi og analyse
 Kunst- og kulturutvikling
 Idrett og friluftsliv
 Administrasjon av kultur og idrett

Infrastruktur og veg 
 Veg – drift og vedlikehald 
 FTU-midlar
 Administrasjon av infrastruktur og veg
 Andre tiltak – infrastruktur og veg

Mobilitet og kollektiv 
 Buss
 Bane
 Båt
 Ferje
 TT, serviceskyss, innfartsparkering, teknisk skyss
 Administrasjon av mobilitet og kollektiv

Innovasjon og næringsutvikling
 Verdiskaping byar/regionar
 Naturressursar, landbruk og reiseliv
 Forsking, kompetanse og internasjonalisering
 Grøn vekst, klima og energi
 Utviklingsmidlar 
 Administrasjon av innovasjon og næringsutvikling

Opplæring og kompetanse
 Vidaregåande skular
 Vaksenopplæring
 Fagskule
 Andre føremål opplæring
 Opplæring i bedrift
 Administrasjon av opplæring og komp.

2.2 Investeringsbudsjettet

Budsjettet og økonomiplanen sorterer alle investeringane inn 
i tre ulike program slik:
 Investeringsprogram bygg
 Investeringsprogram fylkesvegar inkl. rassikring
 Investeringsprogram kollektiv
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Investeringsprogramma er delt inn i grupper. Gruppene 
gang- og sykkelveg, trafikktryggingstiltak, kollektivtrafikktiltak 
og miljø- og servicetiltak i investeringsprogram fylkesvegar 
inkl. rassikring vert også definert som programområde, jf. 
pkt.3.7.9.

Investeringsprogramma syner ein spesifikasjon av det enkel-
te investeringsprosjekt. Dei ulike investeringsprogramma har 
ein tilhøyrande finansieringstabell.

3 Budsjettoppfølging og  
 budsjettendringar 

3.1 Budsjettoppfølging

Fylkestinget vedtek årsbudsjett og økonomiplan for fylkes-
kommunen og endringar i desse, i
medhald av kapittel 14 i kommunelova.

Løyvingane i driftsbudsjettet vert vedtekne som netto drifts-
rammer pr løyvingsnivå.

Løyvingane i investeringsbudsjettet vert vedtekne brutto for 
ulike prosjekt/sekkepostar.

Alle fylkeskommunen sine politiske organ skal gjennomføre 
fylkestinget sitt budsjett innafor eigne ansvarsområde. Even-
tuelle budsjettendringar i løpet av året skal vere i samsvar 
med fylkestinget sine føringar og prioriteringar gitt i årsbud-
sjettet, og ikkje kunne binde opp fylkestinget sine løyvingar 
for seinare år.

Mål, prioriteringar og føresetnader for løyvingane frå fylkes-
tinget går fram av tekstdelen av
årsbudsjett- og økonomiplandokumentet.

Dersom løyvingane ikkje vil halde, pliktar fylkesrådmannen 
å reise spørsmål om budsjettendring. Budsjettendring kan 
berre påreknast dersom behovet ikkje var råd å forutsjå på 
budsjetteringstidspunktet eller meirutgiftene ikkje kan vente.

Med unntak av dei fullmakter som vert gjeve i dette regle-
mentet, er det berre fylkestinget som kan endre budsjettet.

3.2 Fylkestinget

3.2.1 Fylkestinget vedtek budsjettendringar mellom ansvars-
områda til hovudutvala.

3.2.2 Fylkestinget kan elles delegere mynde til andre politis-
ke organ og til fylkesrådmannen.

3.2.3 Fylkestinget behandlar driftsrapportar to gonger i året, 
etter innstilling frå fylkesutvalet.
Driftsrapportene skal vise utviklinga i inntekter og utgifter i 
høve til vedteke årsbudsjett, med
nødvendige framlegg til justeringar.

3.3 Fylkesutvalet

3.3.1 Fylkesutvalet kan vedta dei same endringane i bud-
sjettet som fylkestinget dersom vilkåra i reglementet for 
hastesaker etter kommunelova § 11-8 er til stades.

3.3.2 Fylkesutvalet har mynde til å gjere budsjettendringar 
i og mellom løyvingsnivåa, med unntak av løyvingsnivået 
Kontrollutval, i driftsbudsjettet gjennom året for sektorane:

• politisk styring, kontrollutval og organisasjon og økonomi

• strategi og digitalisering

• tannhelse.

Slike endringar skal vere i samsvar med fylkestinget sine 
føringar og prioriteringar gitt i årsbudsjettet, og ikkje kunne 
binde opp fylkestinget sine løyvingar for seinare år.

Fylkesutvalet skal – som eit minimum – vurdere forvaltninga 
av budsjetterte midlar for desse sektorane to gonger i året, 
etter 1. og 2. tertial. 

3.3.3 Fylkesutvalet har mynde til å fordele tilskot og stønads-
ordningar som fylkeskommunen er sett til å ivareta innanfor 
områda folkehelse, klima, senter- og stadutvikling og plan og 
utviklingsarbeid innafor sektoren strategi og digitalisering. 

3.4 Kontrollutvalet

3.4.1 Kontrollutvalet skal – som eit minimum – vurdere 
forvaltninga av budsjetterte midlar på eige løyvingsnivå to 
gonger i året, etter 1. og 2. tertial. 

3.4.2 Kontrollutvalet har mynde til å fordele løyvingsnivået i 
tre kategoriar slik:

• kontrollutvalet

• sekretariat for kontrollutvalet

• kjøp av revisjonstenester.

3.5 Hovudutvala

3.5.1 Hovudutvala skal – som eit minimum – vurdere forvalt-
ninga av budsjetterte midlar for eigne sektorar to gonger i 
året, etter 1. og 2. tertial. 

3.5.2 Hovudutvala har mynde til innanfor sitt budsjett- og 
ansvarsområde å gjere endringar i og mellom løyvingsnivåa 
for kvar sektor i driftsbudsjettet. 

Slike endringar skal vere i samsvar med fylkestinget sine 
føringar og prioriteringar gitt i årsbudsjettet og ikkje kunne 
binde opp fylkestinget sine løyvingar for seinare år.

3.5.3 Budsjettreglementet pkt. 3.7.4 omhandlar fylkesråd-
mannen sine fullmakter i høve administrasjonsutgifter i 
sentraladministrasjonen. Løyvingar for sektoren knytt til 
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administrasjon er såleis ikkje ein del av hovudutvala sine 
fullmakter.

3.5.4 Hovudutvala har mynde til å fordele statlege tilskot og 
stønadsordningar som fylkeskommunen er sett til å ivareta 
innanfor sitt arbeidsområde.

3.5.5 Hovudutvala har mynde til å fordele fylkeskommunale 
tilskot- og stønadsordningar innanfor sitt arbeidsområde.

3.5.6 Hovudutvala har mynde til å disponere ufordelte løyvin-
gar innanfor sitt arbeidsområde. Dette gjeld både drifts- og 
investeringsløyvingar. 

3.6 Trafikktryggingsutvalet

3.6.1 Trafikktryggingsutvalet har mynde til å fordele løyvinga 
på løyvingsnivå FTU-midlar på ulike tilskotsordningar samt 
mynde til å tildele tilskot innafor sitt ansvarsområde. 

3.7 Fylkesrådmannen

3.7.1 Etter at fylkestinget har vedteke årsbudsjettet på løy-
vingsnivå, fordeler fylkesrådmannen
driftsbudsjettet vidare til tenleg detaljeringsnivå for å sikre 
god økonomistyring. Dette myndet kan
delegerast vidare til andre leiarar.

3.7.2 Fylkesrådmannen disponerer løyvingane i årsbudsjet-
tet, og har tilvisingsrett. Fylkesrådmannen
kan delegere dette myndet til andre leiarar.

3.7.3 Fylkesrådmannen har mynde til å justere budsjettet 
gjennom året med endringar av teknisk
karakter, t.d. avskrivingar, og fordele samleløyvingar, t.d. 
personalmidlar, lønsavsetjing o.l. på tvers av
løyvingsnivåa som fylkestinget har vedteke. Dette myndet 
kan delegerast vidare til andre leiarar.

3.7.4 Fylkesrådmannen får fullmakt til å sjå følgjande løy-
vingsnivå i samanheng: 

• Administrasjon av organisasjon og økonomi

• Administrasjon av strategisk utvikling  og digitalisering

• Administrasjon av kultur, idrett og inkludering

• Administrasjon av infrastruktur og veg

• Administrasjon av mobilitet og kollektiv

• Administrasjon av innovasjon og næringsutvikling

• Administrasjon av opplæring og kompetanse

Fullmakta gjeld også andre administrative løyvingar som er 
fordelt på andre løyvingsnivå. 

3.7.5 Fylkesrådmannen har mynde til å gjennomføre låne-
opptak i samsvar med vedtak i fylkestinget.

3.7.6 Fylkesrådmannen har mynde til å tilpasse drifts- og 
investeringsbudsjettet for å tilfredsstille
forskrifta sitt krav om at utstyr og inventar skal førast i kapi-
talrekneskapen.

3.7.7 Fylkesrådmannen har mynde til å setje i verk naudsyn-
te strakstiltak ved ras, flaumar og liknande
uventa hendingar.

3.7.8 Fylkesrådmannen har mynde til å handtera ein krisesi-
tuasjon. Etter at krisa er over,
vert det lagt fram ei sak til politiske organ der det vert gjort 
greie for tiltaka som vart sette i verk og dei
økonomiske følgjene av krisehandteringa.

3.7.9 Fylkesrådmannen har mynde til å omdisponere mellom 
prosjekt innanfor dei enkelte
programområda slik dei går fram av fylkesvegbudsjettet.

3.7.10 Innafor vegsektoren har fylkesrådmannen mynde til å 
setje av midlar til disposisjonsfond for bruk i seinare år.

3.7.11 Fylkesrådmannen har mynde til å nytte avsette midlar 
på disposisjonsfond. Ein føresetnad for dette myndet er at 
fylkestinget tidlegare år har vedteke fondsavsettinga til eit 
konkret føremål, og at dette føremålet no er i posisjon til å få 
løyvinga utbetalt. 

3.7.11 Fylkesrådmannen har mynde til å fordele løyvinga på 
løyvingsnivå org og øk tiltaksmidlar til andre løyvingsnivå.

4.  Årsavslutting

4.1 Driftsbudsjettet

4.1.1 Fylkesrådmannen har mynde til å setje av midlar til 
disposisjonsfond for bruk seinare år innanfor
drifta av skular og tannklinikkar.

4.1.2 Driftsresultatet for prosjektet Sogn og Fjordane kunst-
museum (overskot eller underskot) skal avsettast mot/dek-
kast av eit eige drift- og vedlikehaldsfond. Fondet vert dispo-
nert av Vestland fylkeskommune og Sunnfjord kommune.

4.1.3 Fylkesrådmannen har mynde til å gjennomføre naud-
synte strykningar ved rekneskapsavsluttinga i samsvar med 
kap. 4 i Budsjett- og rekneskapsforskrifta. Fylkesrådmannen 
skal leggje til grunn
følgjande rekkjefølgje ved gjennomføringa av strykingane:

1. Overføring av driftsmidlar til investeringsbudsjettet

2.  Andre avsetjingar til disposisjonsfond, men unntak  
av fondsavsetting som nemnt i pkt. 4.1.2

3.  Avsetjing av evt. overskot i vidaregåande skular og  
i tannhelsetenesta

4.  Avsetjing til disposisjonsfond  
nemnt i pkt. 4.1.2
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4.2 Investeringsbudsjettet

4.2.1 Kapitalrekneskapen er eittårig. Eventuelle unytta løyvin-
gar i kapitalrekneskapen må budsjetterast opp att seinare år 
dersom føremålet ikkje er avslutta.


