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Budsjettprosess – Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 for Vestland
fylkeskommune, DP 6.2
Prosjektleiar rår fellesnemnda sitt arbeidsutval til å gje slik tilråding:
Fellesnemnda sitt arbeidsutval rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:
1
2
3
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Fellesnemnda skal hausten 2019 legge fram framlegg til Budsjett 2020/økonomiplan
2020-2023 for Vestland fylkeskommune.
Fellesnemnda skal i budsjettprosessen ha rolla som finansutval og arbeidet vert lagt opp
som skissert i saksframstillinga.
Prosjektleiar skal fylle sekretariatsrolla og får ansvar for å organisere det administrative
arbeidet med budsjettet 2020 i samarbeid med fylkesrådmennene i Sogn og Fjordane og
Hordaland.
Det vert lagt inn 3 ekstra møtedagar i fellesnemnda sin møteplan slik:




Møtet 14. februar vert utvida med ein møtedag (miniseminar)
Det vert lagt inn eit nytt møte 13.mars.
Møte i etterkant av framlegg til statsbudsjett 2020

SAKSFRAMSTILLING
I denne saka kjem prosjektleiar med framlegg til politisk prosess i høve arbeidet med budsjett 2020/
økonomiplan 2020-2023.
1. Bakgrunn
Saka tek utgangspunkt i pkt. 8 i fellesnemnda sitt reglement. Her står følgjande:
«Fellesnemnda får ansvaret for det førebuande arbeidet med budsjettet for det første driftsåret
etter at samanslåinga er sett i verk (2020), samt for tilsvarande arbeid med økonomiplan for
perioden 2020–23.»
I samband med dette har prosjektleiaren fått ei prosjektgruppe til å sjå på korleis budsjettprosessen for
2020 bør gjennomførast. Prosjektleiaren sine tilrådingar i denne saka bygger i stor grad på
attendemeldingane frå denne prosjektgruppa.
2. Budsjettprosess
I sak 35/18 vedtok Fellesnemnda at Vestland fylkeskommune skal opprette finansutval som skal leie
det årlege budsjettarbeidet. Med bakgrunn i dette meiner prosjektleiaren at det er naturleg å starte opp
med ein slik modell i arbeidet med budsjettet for 2020, og at Fellesnemnda får funksjonen som
finansutval.
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I praksis betyr dette at det er fellesnemnda som legg fram framlegg til budsjett 2020/økonomiplan
2020-23. Det er då viktig at fellesnemnda vert involvert i prosessen på ein god måte og at politikarane
får setje sitt preg på framlegget. Politisk involvering i prosessarbeid stiller store krav både til politisk og
administrativt nivå. Administrasjonen må ta ansvar for å løfte fram viktige vegval og lage gode
avgjerdsgrunnlag, medan politikarane forpliktar seg til å ta stilling til framlagt materiale og gje klåre
signal for korleis administrasjonen skal ta dette vidare.
Dette kan vere ei krevjande øving med økonomisk utfordrande rammeføresetnader, men det er i slike
situasjonar det er spesielt viktig å ta stilling til korleis tilgjengelege økonomiske ressursar kan nyttast
på best mogleg måte.
Arbeidsforma for finansutvalet/Fellesnemnda bør vere ein kombinasjon av skriftlege framstillingar
(arbeidsdokument) og presentasjonar. Prosjektleiar må fylle sekretariatsrolla og får ansvar for å
organisere det administrative arbeidet med budsjettet 2020 i samarbeid med fylkesrådmennene i Sogn
og Fjordane og Hordaland.
Prosjektleiaren legg opp til å strukturere budsjettarbeidet mot fellesnemnda slik:
1.kvartal
Prosjektleiaren ser det som viktig å gje politikarane ein felles ståstad, og få innsikt i den
delen av organisasjonen som vert ny for dei. Det er også viktig at politikarane får nærare
innsikt i den arbeidsmetodikken som vert lagt til grunn for budsjettarbeidet. Det kan vere
aktuelt å ta desse tema opp i eit eige «miniseminar» i starten av budsjettåret.
Når det gjeld sjølve budsjettarbeidet er det vesentleg at fellesnemnda får ei første
orientering om den samla økonomien og dei føresetnader/utfordringar som ligg i budsjett
2019 og økonomiplan 2020-22 for dei to fylkeskommunane.
Dei vert vidare utfordra på ei første prioritering av viktige område innafor budsjettrammene. Resultat av drøftingane vert teke med i det vidare budsjettarbeidet.
2.kvartal
Kommuneproposisjonen i mai kjem med forslag til nytt inntektssystem. Dette vil leggje
avgjerande føringar for inntektssida i budsjettet for Vestland fylkeskommune. Det vert lagt
opp til at Fellesnemnda får ein gjennomgang av framlegget og verknadane som følgje av
dette.
Fellesnemnda skal så vedta sektorrammer som skal leggjast til grunn i det vidare
budsjettarbeidet.
3.kvartal
Fellesnemnda vert orientert om salderingsmessige konsekvensar av det administrative
arbeidet med å tilpasse drifts- og investeringsbudsjetta til budsjettrammene fellesnemnda
vedtok.
Ev. aktuelle eksterne søknader vert samla opp, vurderte og lagt fram for Fellesnemnda for
avgjerd.
Det bør opnast for at ulike råd/utval får høve til å kome med innspel til
budsjett/økonomiplan. Desse innspela vert presentert for Fellesnemnda.
Innspela vert innarbeida i Fellesnemnda sitt budsjettforslag.
4.kvartal
Regjeringa sitt framlegg til Statsbudsjett for 2020 kjem i oktober. Fylkesrådmannen
innarbeider verknadene av statsbudsjettet i forslaget frå fellesnemnda og legg dette fram
for fylkesutvalet i Vestland fylkeskommune. Budsjettet vert vedteke av Vestland fylkesting.
3. Nærare om møteplan og innhald
For å sikre ei god gjennomføring av prosessen ynskjer prosjektleiaren å fremme tre endringar i høve
vedteken møteplan i Fellesnemnda:



Møtet 14. februar vert utvida med ein møtedag (miniseminar)
Det vert lagt inn eit nytt møte 13. mars.
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 Møte i etterkant av framlegg til statsbudsjett 2020
Etter desse justeringane vil prosjektleiaren tilrå at følgjande møteplan og tematikkar vert lagt til grunn
for arbeidet med budsjett 2020/økonomiplan 2020-23:
Møtedato

Tema

14. februar
(+ 1 dag)

Miniseminar - presentasjonar:
 Bli kjent med sektorane – presentasjon av høvesvis Hordaland og
Sogn og Fjordane
 Arbeidsmetodikk og prosess
Arbeidsdokument 1/19:
 Presentasjon av eit samla budsjett
 Første vurdering av utfordringar
 Strategiske prioriteringar – utfordre på nokre overordna vegval
 Eventuelle politiske «bestillingar» til vidare arbeid

13. mars (ny)

Arbeidsdokument 2/19:
 Investeringsbudsjettet
 Svar på/ev. nye politiske «bestillingar»

23 mai

Arbeidsdokument 3/19:
 Presentasjon av hovudlinene i kommuneproposisjonen med fokus på
o Kva betyr nytt inntektssystem for Vestland fk?
o Skal det reagerast politisk på noko av innhaldet?
 Svar på/ev. nye politiske «bestillingar»

18 jun

Arbeidsdokument 4/19:
 Tilpassing til økonomiske rammer som følgje av
kommuneproposisjonen.
 Vedta sektorrammer som skal leggast til grunn
 Svar på/ev. nye politiske «bestillingar»

12 sept

Arbeidsdokument 5/19:
 Avklaring av satsingsområde/prioriteringar
 Handsaming av ev eksterne søknader
 Innspel/uttalar frå ulike råd (FTU, Eldrerådet, Rådet for personar med
nedsett funksjonsevne)
 Framlegg til saldering før statsbudsjettet

24 okt

Arbeidsdokument 6/19:
 Verknader av statsbudsjettet
 Saldering
 Framlegg til budsjett til fylkesutvalet
 Vedtak om utlegging
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