Saksutgreiing:
BUDSJETT 2019
Sakshandsamar: Arne Hope, sekretariatsleiar

Inntektsgrunnlaget for Vestlandsrådet er dei årlege løyvingane på kr 500.000,- frå
kvar fylkeskommune til saman 2 mill kr. Dette har over tid vore tilstrekkeleg, og ein
har -i alle fall dei siste åra- hatt «pengar på bok».
Som det går fram av rekneskapen for 2018, vart det i fjor brukt litt over 3 mill kr.
Men her ligg det og utgifter som gjeld 2019.
Bidraga frå fylkeskommunane er, i tillegg til dei 1 233 000 kronene som er overført
frå 2018, det ein har til rådvelde i 2019.
Vestlandsrådet er for tida inne i viktige prosjekt, som vil kreva løyvingar for å kunna
følgast opp.
Fylkesrådmannen vil ikkje her og nå koma med framlegg til auking av rådet sitt
inntektsgrunnlag, men oppmoda til å vurdera kor mykje midlar ein er villig til å legga
i dei prioriterte tiltaka. Døme på dette er hydrogenstrategien. I og med at den vert
handsama som ei seinare sak, så er det førebels ikkje ført opp midlar i dette
budsjettframlegget.

Vestlandsrådet 2019

Inntekter

Kontingent frå fylkeskommunane (kr 500000 x4)
Overførte midlar frå tidlegare år (jf rekneskap 2018)
Sekretariat for Vestlandsrådet 2019 (løn,
reiseutgifter etc)
Møteutgifter Vestlandsrådet
Heimeside – driftsavtale med Origin AS
NORA – fast årleg medlemsavgift
Tiltak mot marin forsøpling 1)
Nøkkeltal 2018 2)
Hydrogenstrategi for Vestlandet 3)
Maks til rådvelde, andre prosjekt og satsingsområde: 4)

1 100 000
150 000
50 000
135 000
0
0
498 000
3 233 000 3 233 000

1) Midler til prosjektstilling overført Hordaland i 2018
2) Utgiftene for 2019 vart belasta i 2018
3) Sjå eiga sak om hydrogenstategi
Arkivsaksnr.:19/2013-1
Reg.dato: 21.01.2019

Løpenr: 5695/19
Arkivnr:

Utgifter

2 000 000
1 233 000

Saksbeh: Arne Hope

Framlegg til vedtak:
Budsjettet for 2019 vert vedteke slik det ligg føre.
Løyvingar til tiltak og prosjekt i 2019 vert hansama i samband med dei einskilde
sakene.

Håkon Schwalb
kst. fylkesrådmann
Arne Hope
sekretariatsleiar
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