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Vestland fylkeskommune - gjennomgang budsjett og økonomiplan 20202023
Departementet går hvert år gjennom fylkeskommunenes budsjetter og økonomiplaner.
Hensikten bak dette er blant annet å se om balansekravet i kommuneloven er oppfylt, jf.
kommuneloven § 14-4. Dette danner videre grunnlag for vurdering av om fylkeskommunen
oppfyller ett eller flere kriterier for innmelding i ROBEK, jf. § 28-1.
Kriteriet for innmelding i ROBEK
Departementet har nå gått gjennom Vestland fylkeskommunes årsbudsjett for 2020 og
økonomiplan 2020-2023. Både budsjett og økonomiplan er saldert i balanse. Departementet
merker seg imidlertid at årene 2021-2023 i økonomiplanen er saldert med innsparingskrav
som ikke er fordelt på sektornivå. Slike innsparingskrav vil være å anse som uspesifiserte
innsparinger og anses ikke som reduserte utgifter eller økte inntekter. I vurderingen av om
kriteriet for innmelding i ROBEK etter § 28-1 bokstav a eller b er oppfylt, vil dermed slike
uspesifiserte innsparinger i økonomiplanen gi grunnlag for innmelding i ROBEK, jf. brev om
ROBEK-regler datert 27. januar 2020. Departementets vurdering er således at Vestland
fylkeskommune oppfyller kriteriet for innmelding i ROBEK med hjemmel i § 28-1 bokstav b.
Departementets hjemmel til å unnlate innmelding
Selv om ett eller flere kriterier for innmelding i ROBEK er oppfylt, gir kommuneloven
departementet hjemmel til å unnlate innmelding hvis det åpenbart ikke er behov for å
kontrollere fylkeskommunens årsbudsjett og låneopptak, jf. § 28-1 andre ledd.
Årsbudsjett 2020 er saldert i balanse, og innsparingskravet er fordelt på sektornivå. Selv om
det ikke kommer direkte fram av økonomiplanen, kan det avledes at alle årene er budsjettert
med positive netto driftsresultat og overføring til investeringsbudsjettet. Det er i
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økonomiplanperioden ikke lagt inn bruk av disposisjonsfond, og økonomiplanen er saldert
med teknisk innsparingskrav. Teknisk sett ville det være mulig for fylkeskommunen å saldere
økonomiplanen i balanse med bruk av disposisjonsfond. Tilgjengelige tall viser at det ved
inngangen til 2020 skulle være nok midler på disposisjonsfond til å finansiere
innsparingskravene. Både positive netto driftsresultat og midler på disposisjonsfond trekker i
retning at økonomiplanen i realiteten er saldert i balanse, selv om det ligger inne
uspesifiserte innsparingskrav.
Selv om det er forhold i økonomiplanen som tilsier at fylkeskommunen skal meldes inn i
ROBEK, er departementets vurdering at det på nåværende tidspunkt likevel ikke er behov
for å føre kontroll med fylkeskommunens årsbudsjett og låneopptak, og vi benytter
hjemmelen til å unnlate innmelding av Vestland fylkeskommune i ROBEK, jf. § 28-1 andre
ledd.
Arbeidet med økonomiplan 2021-2024
Økonomiplan for perioden 2021-2024 skal etter det departementet forstår utarbeides i juni
d.å. Kommuneloven stiller krav til balanse, realisme, fullstendighet, oversiktlighet og at
økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise fylkestingets prioriteringer og bevilgninger, jf.
§ 14-4. Vi ber om at økonomiplan 2021-2024 oversendes departementet etter behandlingen
i fylkestinget. Det vil da gjøres en ny vurdering av økonomiplanen opp mot kriterier for
innmelding i ROBEK, jf. § 28-1 første ledd.
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