Reglement

For Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiforvaltning
Vedtatt av fylkestinget 07.12.20
Erstattar tidlegare budsjettreglement, sist justert T-38/07

HEIMEL
§1
Utgangspunktet for økonomireglementet er dei rammer og retningslinjer som
følger av kommunelova med tilhøyrande forskrifter;
•
•

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) nr. 83, 21. juni
2019, gjeldande frå 01.01.2020
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for
kommuner og fylkeskommuner mv. fastsett av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 07.06.2019, gjeldande frå 01.01.2020
(heretter kalla økonomiforskrifta).

§2
Reglementet fastsett fylkestingets myndigheit, delegering av myndigheit til andre
folkevalte organ og til fylkeskommunedirektøren når det gjeld økonomisakar.
Fylkestinget vedtar sjølv endringar i økonomireglementet.

FORMÅL
§3
Økonomireglementet fastset dei overordna prinsippa for økonomisk styring i
Møre og Romsdal fylkeskommune. Reglementet tek utgangspunkt i at målstyring
og resultatretta leiing er det overordna styringsprinsipp i fylkeskommunen.
Økonomireglementet skal gi rammevilkår for best mogleg utnytting av
ressursane i den enkelte avdeling og ved den enkelte verksemd, byggje opp
under politisk og administrativt ansvar og ei rask gjennomføring av
driftsavgjersler. Praktisering av reglementet skal bidra til oppfylling av overordna
politiske målsettingar trekt opp av fylkestinget i fylkesplan,
økonomiplan/budsjett og andre overordna styringsdokument.

I
DEI ØKONOMISKE STYRINGSDOKUMENTA FOR MØRE OG ROMSDAL
FYLKESKOMMUNE
§4
Økonomiplanen beskriver fylkeskommunen sin forventa økonomiske utvikling i
ein periode på 4 år. I økonomiplanen vert dei finansielle konsekvensar av
fylkeskommunen sine disposisjonar tidlegare år vurdert. Det same gjeld for
konsekvensane av aktivitetar som vert planlagt vidareført og starta opp i
planperioden.
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Økonomiplanen skal leggast til grunn for fylkeskommunen sitt budsjettarbeid og
anna planlegging. Økonomiplanen skal vere samordna med fylkeskommunen
sine overordna mål og målformuleringar som er forankra i regionale planer og
strategiar. Økonomiplanen gir rammer og retningslinjer for kva tiltak som kan
realiserast i planperioden og når dei kan gjennomførast. Fylkestinget vedtar
finansielle måltal for økonomiplanperioden i tråd med kommunelova.
§5
Årsbudsjettet er en detaljert plan for fylkeskommunen sin aktivitet og bruk av
midlar det første året i økonomiplanperioden. Årsbudsjettet uttrykker dei
endelege politiske vedtak via disponering av midlar til ulike aktivitetar.
Årsbudsjettet er grunnlaget for dei folkevalde og administrasjonens sine
disposisjonar i budsjett- og regnskapsåret.
§6
Økonomirapport (tertialvis) dannar grunnlaget for folkevalde organ sitt
laupande tilsyn og kontroll med fylkeskommunens aktivitet og bruk av midlar.
Fylkeskommunedirektøren skal minst to gonger i året rapportere til fylkestinget
om utviklinga i inntekter og utgifter, samanlikna med årsbudsjettet. Om
utviklinga tilseier vesentlege avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringar i
årsbudsjettet, jf. kommunelova § 14-5, 3. ledd.
§7
Rekneskapen dannar grunnlaget for kontrollen og etterprøvinga sett i
samanheng med om fylkeskommunen sine midlar er brukt i samsvar med
retningslinjer gitt av fylkestinget i årsbudsjettet. Årsrekneskapen viser resultatet
av fylkeskommunen sine økonomiske disposisjonar i budsjettåret.
§8
Årsmeldinga er fylkeskommunedirektøren sin rapport om aktiviteten i siste
budsjettår for heile verksemda, og skal blant anna bidra til å vurdere i kor stor
grad aktiviteten har ført til at fastsette mål er oppfylt.
§9
Driftsbudsjettet viser fylkeskommunen sine alminnelege vedvarande utgifter
og inntekter knytt til drifta (inkludert ordinære gjeldsavdrag), og finansieringa av
disse utgiftene. Med alminnelege vedvarande utgifter og inntekter er meint
utgifter og inntekter som kommer igjen år etter år, eller med ikkje for store
mellomrom.
§10
Investeringsbudsjettet er eit eige budsjett for investeringar og utlån og
korleis desse utgiftene og utbetalingane skal finansierast.
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II
FYLKESTINGET
§ 11
Fylkestinget vedtar sjølv fylkeskommunens årsbudsjett og økonomiplan og
endringar i disse, i medhald av kommunelovas § 14-1 tom § 14-5 med
forskrifter.
Fylkestinget vedtar årsbudsjettet etter de minimumskrav som følger av lov og
forskrifter, jf. reglementets § 1.
§ 12
Inntektene i drifts- og investeringsbudsjettet blir spesifisert i løyvingsoversikter
for høvesvis drift og investering, jf. §§ 5-4 og 5-5 i økonomiforskrifta.
Løyvingane i driftsbudsjettet blir gitt som netto driftsrammer per budsjettområde
(her kalla fylkestingsramme). Fylkestingsrammene vert vidare fordelt på
hovudutvala sine område (her kalla utvalsrammer).
Løyvingane i investeringsbudsjettet blir fordelt brutto på budsjettområde (her
kalla fylkestingsramme). Investeringsbudsjettet vert vidare fordelt på prosjekt.
Fylkestinget sitt mål, prioriteringar og føresetnadar for løyvingane går fram av
tekstdelen av økonomiplan med handlingsprogram, og er saman med løyvingane
bindande for underordna organ.

III
FYLKESUTVALET
§ 13
Fylkesutvalet innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og
årsmelding til fylkestinget, etter forslag frå fylkeskommunedirektøren i samsvar
med kommunelova § 14-3.
§ 14
Driftsbudsjett
Fylkesutvalet har fullmakt til å endre i budsjettet innafor kvar av dei
fylkestingsrammene som ikkje kjem inn under eit av hovudutvala sine område.
Fylkesutvalet har fullmakt til å fordele fylkesutvalet sin reservepost.
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§ 15
Investeringsbudsjett
Fylkesutvalet har fullmakt til å omdisponere driftsrammer til investeringsformål
innafor kvar av dei fylkestingsrammene som ikkje kjem inn under eit av
hovudutvala sine område.
Fylkesutvalet har fullmakt til å omdisponere mellom prosjekt innafor dei
fylkestingsrammer som ikkje kjem inn under eit av hovudutvala sine område.

IV
HOVEDUTVALA
§ 16
Hovudutvala behandlar fylkeskommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan,
årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding før fylkesutvalet fremmer sin innstilling
overfor fylkestinget.
§ 17
Driftsbudsjettet
Hovudutvala har fullmakt til å fastsette samt endre budsjettet innafor kvar av dei
fylkestingsrammene som fell under hovudutvalet sitt område.
§ 18
Investeringsbudsjettet
Hovudutvala har fullmakt til å omdisponere driftsrammer til investeringsformål
innafor kvar av dei fylkestingsrammene som kjem inn under hovudutvalet sine
område.
Hovudutvala har fullmakt til å omdisponere mellom prosjekt innafor kvar av dei
fylkestingsrammene som kjem inn under hovudutvalet sine område.

V
FYLKESKOMMUNEDIREKTØREN
§ 19
Fylkeskommunedirektøren legg fram forslag til økonomiplan, årsbudsjett,
årsrekneskap og årsmelding for hovudutvala og fylkesutvalet, i samsvar med
kommunelova med forskrifter.
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§ 20
Driftsbudsjettet
Etter at fylkestinget har vedtatt årsbudsjettet, fordeler fylkeskommunedirektøren
løyvingane i driftsbudsjettet for å sikre god økonomistyring innafor den enkelte
utvalsramme, med unntak for kontrollutvalet og fagskolen, jfr. § 28 i dette
regelement.
Fylkeskommunedirektøren har fullmakt til å fastsette samt endre budsjettet
innafor kvar enkelt utvalsramme.
Fylkeskommunedirektøren har fullmakt til å fordele organisasjonsutviklingsmidlar
og lønsreserveposten.
§ 21
Investeringsbudsjettet
Fylkeskommunedirektøren har fullmakt til å omdisponere driftsrammer til
investeringsformål i saker som ikkje er av prinsipiell betyding.
Fylkeskommunedirektøren har fullmakt til å fordele budsjettramme for dei
budsjetterte samlepostane innafor det enkelte område.
§ 22
Låneopptak
Fylkeskommunedirektøren har fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak i
samsvar med fylkestingets vedtak. Fullmakta kan delegerast vidare i samsvar
med finansreglementet.

VI
RAMMESTYRING
§ 23
Innhald i rammestyringsprinsippet
Politisk og administrativt nivå kan omdisponere midlar innafor vedteken
budsjettramme. Budsjettmyndet skal utøvast i tråd med dette
økonomireglementet og elles i tråd med føringar lagt av fylkestinget.
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§ 24
Sentralt disposisjonsfond
Det sentrale disposisjonsfond skal fungere som ein buffer for ein eventuell
inntektssvikt i fellesinntektene (t.d. skatt) eller kostnadssprekk i fellesutgiftene
(t.d. renteutgifter). Alle meirinntekter i fellesinntektene eller mindreutgifter i
fellesutgiftene skal gå til styrking av eit slikt sentralt fond.
Rekneskapsmessig mindreforbruk skal leggast til det sentrale disposisjonsfondet
ved rekneskapsavslutninga, jf. økonomiforskrifta § 4-3. Fylkestinget kan vedta at
mindreforbruk i høve til budsjettramma blir tilbakeført til driftsramma i
kommande års budsjett, jf. § 25 i dette reglement. Fylkestinget vedtar korleis
meirforbruk i høve til budsjettramma skal dekkast. jf. § 26 i dette reglement.
§ 25
Vilkår for tilbakeføring av netto mindreforbruk
a) Dersom fylkeskommunen har underskott som følgje av svikt i sentrale
inntektsføresetnader, skal dette dekkjast opp før mindreforbruk på
rammeområda kan tilbakeførast til dei verksemdene som har
mindreforbruk. Det same gjeld ved kostnadssprekk i fellesutgifter, til
dømes renteutgifter.
b) Netto mindreforbruk som blir tilbakeført, skal disponerast innafor den
budsjettramma midlane opphaveleg vart løyvde til.
c) Realisert produksjon skal påviseleg vere lik eller høgare enn føresett i
økonomiplan med handlingsprogram.
d) Dersom produksjonen i økonomiplan med handlingsprogram ikkje er
oppfylt, kan mindreforbruket likevel tilbakeførast etter særskilt vurdering.
e) Mindreforbruk som ein følgje av at tiltak kjem i gang seinare enn føresett
skal normalt tilbakeførast budsjettramma året etter.
f) Mindreforbruk som ein følgje av at tiltak ikkje blir setje i verk, skal
normalt ikkje tilbakeførast budsjettramma.
§ 26
Vilkår ved dekking av netto meirforbruk
a) Meirforbruk i høve til budsjettramma skal normalt trekkast inn på
driftsramma i kommande budsjettår.
b) Dersom meirforbruket er særleg stort, eller særlege tilhøve tilseier det,
kan fylkestinget vedta at eit eventuelt meirforbruk skal dekkjast inn over
inntil 4 år.
c) I tilfelle med heilt spesielle dokumenterte, uføresette, endra vilkår for
drifta som skuldast tilhøve som verksemda ikkje kan rå med, kan
fylkestinget gjere vedtak om at eit eventuelt meirforbruk ikkje skal
dekkjast av verksemda si budsjettramme.
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VII
BUDSJETTOPPFØLGING
§ 27
Fylkestinget behandlar økonomirapporter to gangar i året, jf. kommunelova §
14-5, 3. ledd . Økonomirapporten skal vise utviklinga i inntekter og utgifter i
forhold til vedtatt årsbudsjett, med nødvendige forslag til justeringar i
budsjettskjema “bevilgningsoversikt drift og bevilgningsoversikt investeringar”.
Ved særleg store avvik, skal fylkeskommunedirektøren straks underrette
fylkesutvalet og legge fram sak om justering av årsbudsjettet.

VIII
DISPONERINGSFULLMAKT
§ 28
Fylkeskommunedirektøren har mynde til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typar
saker som ikkje er av prinsipiell betyding, i samsvar med kommunelova § 13-1,
6. ledd.
Fylkeskommunedirektøren disponerer løyvingane i årsbudsjettet.
Fylkeskommunedirektøren kan delegere sitt mynde vidare til andre leiarar. Med
disponeringsfullmakt meinast mynde til å disponere løyvingane i årsbudsjettet,
dvs. tilvisingsmynde. Fylkeskommunedirektøren fastsett reglement for
attestasjon og tilvising, og skal ha en laupande oversikt over tilsette med slik
mynde.
Fylkeskommunedirektøren kan disponere tilskotsmidlar innafor heile budsjettet
med mindre anna går fram av lov, forskrift eller vedtak.
Kontrollutvalet og styret for fagskolen disponerer sjølv sine løyvingar i
driftsbudsjettet.

IX
ÅRSAVSLUTNING
§ 29
Fylkestinget vedtar fylkeskommunens årsrekneskap og årsmelding etter
innstilling frå fylkesutvalet sett i samanheng med kommunelova § 14-3 med
forskrifter.
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§ 30
Mindreforbruk
Fylkeskommunedirektøren har ved mindreforbruk fullmakt til å redusere bruk av
disposisjonsfond, dekkje inn tidlegare års meirforbruk eller sette av til
disposisjonsfond etter reglane i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett,
årsregnskap og årsmelding for kommunar og fylkeskommunar § 4-3.
§ 31
Strykningar ved rekneskapsmessig underskot
Fylkeskommunedirektøren har fullmakt til å gjennomføre strykningar av
avsetningar ved rekneskapsmessig meirforbruk i høve økonomiforskrifta § 4-2.

X
ADMINISTRATIVE REGLEMENT OG RETNINGSLINJER
§ 32
Fylkeskommunedirektøren utarbeider administrative reglement og retningslinjer
som utdjupar reglane i økonomireglementet. Disse er bindande for
administrasjonen sitt arbeid med økonomistyringa.

XI
ANSVAR
§ 33
Fylkeskommunedirektøren har det overordna administrative ansvaret for at
verksemda vert driven innafor rammene av dette økonomireglementet.
Fylkeskommunedirektøren skal gripe inn og setje i verk nødvendige tiltak dersom
verksemda bryt med intensjonane i økonomireglementet.

XII
IVERKSETJING
§ 34
Siste justering av reglementet gjeld frå 07.12.2020.
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Besøksadresse
Møre og Romsdal fylkeskommune
Julsundvegen 9
6412 Molde

Postadresse
Møre og Romsdal fylkeskommune
Postboks 2500
6404 Molde
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Telefon: 71 25 80 00
Mail: post@mrfylke.no
Web: mrfylke.no

