Saksutredning:
BUDSJETT 2015 FOR VESTLANDSRÅDET

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Innledning
Det blir her lagt fram regnskap for 2014 og budsjett for 2015 for Vestlandsrådet.
Budsjettet er basert på tilskudd fra hver av fylkeskommunene på kr 500 000,
tilsammen kr 2 millioner per år.
Både regnskap og budsjett er relativt enkle dokumenter med få poster.
Regnskapet dekker lønns- og driftskostnader som sekretariatsleder. Videre er det
utgifter til plan- og utviklingsarbeid, utvikling av politikkområder, samarbeid med
partnere, markedsføring og informasjonstiltak og utvikling av bedre web-sider og
lagrings- og søke løsninger for Vestlandsrådets saksarkiv. Alt i tråd med
budsjettvedtak.
I budsjettet er det lagt inn en del generelle administrative utgifter, oppfølging av
tidligere vedtak og avsetning til nye, ikke vedtatte prosjekter.
Det er en forutsetning at midlene skal gå til utviklingsprosjekt som alle
fylkeskommunene står bak. Prosjekter som ikke angår alle fylkeskommunene skal
finansieres av den enkelte fylkeskommune eller av flere fylkeskommuner i felleskap.
Det er vanlig praksis at hver fylkeskommune dekker reise- og oppholdsutgifter over
egne budsjett i forbindelse med møter.
Regnskapet er underlagt Rogaland fylkeskommes ordinære regnskap- og
revisjonspraksis.
Budsjett 2015
Vestlandsrådet har ved inngangen til 2015 om lag kr 1,8 mill. overført fra 2014.
Sammen med overføringer fra fylkeskommunene vil rådet ha ca kr 3,8 mill. til
disposisjon.
For 2015 foreslås følgende utgiftsposter:
-Lønn, inkl pensjon etc

kr 1,2 mill.

-Drift sekretariat (Telefon, reiser, kurs, seminarer mm)

kr 70 000

-Drift Web-sider

kr 20 000
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-Sekretærhjelp

kr 10 000

-Møteutgift/hotell/bevertning. (VR og AU)

kr 140 000

-Trykking av infomateriell/årsmelding

kr 15 000

-Cruisestrategi Vestlandet. VR-sak 15/14.

kr 300 000

-NORA, Nordisk Atlantsamarbeijde. (vedtatt 2009)

kr 130 000

-Oppdatering av nøkkeltall maritim næring (vedtatt 2012)

kr 150 000

-Marine prosjekter. Overført fra 2014 og nye midler

kr 300 000

-Til disposisjon for nye prosjekter

kr 300 000

-Til disposisjon for AU

kr 300 000

Sum

kr 2,935 mill.

Det kan være aktuelt å bevilge ekstraordinære midler til virksomhetene gjennom
året. Det er lagt inn noen budsjettmidler til dette bruk.

Fylkesrådmannens vurderinger
Vestlandsrådet har ubrukte midler-kr 1,8 mill- som er ført over fra 2014 til 2015. I
2014 brukte rådet vel kr 200 000 mer enn den årlige overføringen fra
fylkeskommunene. I år ser også utgiftene ut til å bli høyere enn overføringene. Ut fra
erfaring dukker det opp forslag til nye prosjekter/utredninger og det er lagt inn en
viss buffer for det i forslaget. I tillegg kan det oppstå behov for mer ressurser enn det
som er nevnt i budsjettforslaget. For robusthetens skyld vil derfor Fylkesrådmannen
tilrå at medlemskontingenten blir opprettholdt på samme nivå, dvs kr 500 000 fra
hver av de fire fylkeskommunene.
Forslag til vedtak:
Budsjett for 2015 godkjennes.

Trond Nerdal
Fylkesrådmann
Odd Erik Hansgaard
Sekretariatsleder
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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