Saksprotokoll i fylkesutvalet - 21.og 22.11.2018
Roald Kvamme (A) sette på vegner av A, Sp, Krf og SV fram slikt forslag til endringar:

Rådmannen sitt budsjettframlegg vert vedteke med desse
endringane
KVA

Inntekter

Utgifter

2019

2019

Udisponert
Udisponert i rådmannen sitt budsjettframlegg

-15 000 000

ØKONOMI OG ORGANISASJON
Konsulentbruk

-3 000 000

Nedtrekk administrasjon generelt (Utsette planer og diverse,
følges opp med verbalpunkt)
Driftsfinansiert investering

-5 000 000

Utsatt tilbakebetaling, refusjoner fylkesveger

-6 000 000

Redusert avdrag, lån

-29 000 000

-25 300 000

OPPLÆRING OG HELSE
Manger folkehøgskule

600 000

Vilvite

500 000

Etter- og viderutdanning – omstilling med særskilt satsing på
tiltak som kan sikra vaksne fagbrev
Havrom, fagskole

300 000
300 000

Ekstern spesialundervisning

2 100 000

Grunnfinansiering av skulane

9 000 000

Helsesenter for papirlause

300 000

Robin Hood-huset

200 000

Søkbar pott, utstyr yrkesfag

4 000 000

Skulefrukost

2 000 000

Helseforebygging, Meningekokkvaksine for alle for 1. og 2.
klasse, omlegging slik at 1. klasse får årlig
MILJØ OG SAMFERDSEL

3 000 000

Auka kollektivinntekter som følge av fleire reisande
Trygg skuleveg og punktutbetring søkbar pott (kvamsbrekko,
Langhøyane, Matre bru (Kvinnherad) og hjertesone)
Auka ruteproduksjon på Bybanen/buss BERGEN (Følges opp
med verbalpunkt)
Plastopprydning, søkbar pott

-8 000 000
42 000 000
10 000 000
1 000 000

Gratis å ta med sykkel på båtrutene (innenfor rammen)
Gratis å reise kollektivt med born opp til 6 år

800 000

Takstfrys periodebillett barn (385 til 365)

500 000

Takstfrys periodebillett ungdom (385 til 365)

4 000 000

Reduksjon periodebillett student (frå 500 til 460)

3 700 000

Reduksjon periodebillett voksen (frå 830 til 780)

17 700 000

Barnebillett til 18år

1 800 000

Betre korrespondanse mellom buss, ferge og båt (Følges opp
med verbalpunkt)

1 000 000
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Vidareføring av sambandet Rekstern-Våge-Os

1 850 000

Energi Vestland

350 000

Askøybåten, ingen kutt i ruteavganger

1 500 000

Takstharmonisering Buss/Båt/Tog

3 000 000

Breistein Valestrand Prosjektstøtte elektrifisering

850 000

Kvandal-Utne, sommarrute vert oppretthalden

3 000 000

Økte billettkontroller skal dekkes innen budsjettrammen (følges
opp med verbalpunkt)
Auke dekkelegging

-7 000 000
45 000 000

Båtrute Ølen

1 450 000

TANNHELSE
Nedtrekk TK Vest/forskning (følges opp med verbalpunkt)

-1 000 000

REGIONAL
Næringsutvikling,fornybarsatsing, søkbare midler (følges opp
med verbalpunkt)
KULTUR OG IDRETT
Ny tilskotsordning for regionale og nasjonale kulturminne (følges
opp med verbalpunkt)
Espeland fangeleir

10 000 000

-800 000
350 000

Bullahuset

200 000

Fjellberg gamle prestegard

250 000

Rosendal kammermusikkfestival

300 000

Det akademiske kvarter

200 000

KODE

500 000

Fyllingsdalen teater

200 000

Hordaland kunstsenter

-350 000

Bymuseet

500 000

Døvesenter

300 000

Moster amfi

100 000

Museum Vest - konsolidering

1 000 000

Fartøyvernkonsulent

-300 000

Rafto

75 000

Kirkens SOS engangssum. Jubileumsgave 2019

40 000

Friluftsliv (følges opp med verbalpunkt)

150 000

Kup-midlar

100 000

Tilskot barne- og ungdomsorg

200 000

Tilskot til historielag

100 000

Vestnorsk kulturakademi

100 000

FFO

70 000

Statsraad Lemkuhl

1 300 000

Fellesfunksjoner
Redusert ekstraløyving (region)

-4 000 000

TOTALT

-104 750 000
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INVESTERINGER
Disponering overskot 2017

-3 085 341

Konsesjonskraft

-10 000 000

Havbruksfondet

-60 000 000

TOTALT

-73 085 341

Silja Ekeland Bjørkly (H) sette fram slikt forslag til endringar:
Driftsbudsjett

Økte
kostander/reduserte
inn.

Reduserte
kostander/økte inn.

Udisponert
Fylkesutvalget
Effektivisering administrasjon
Tilbakestille natt-takst
By/kollektiv reklame
Effektivisering og administrasjon
skolesektor
Ufordelte løyvinger
Redusere reisevirksomhet/mer bruk
av videokonferanse
Mindre konsulenter
Opplæring og helse
Økning til 6% egenandel under
tannhelse
Hvor mange elever går på skoleskipet
gann, hvor mange elever og
kostander
TK Vest
Manger folkehøyskole
Vaksine for alle elever (meningokokk)
Reduksjon skolefrokost
Hjeltnes (halvtårsvirkning)
Skolebøker for VGS elever
Helsesøstre – prosjekt med
kommunene
Samferdsel
Effektivisering drift samferdsel
Rekstern-Våge-Os, ikke nedlegge
ruten
Innfartsparkering
Dekkelegging
Generell styrking av kollektivtiltak
Kaianlegg

Hordaland fylkeskommune

10000000
10000000
5000000
5000000
15000000
200000
250000

1500000
500000

1000000

900000
3300000
6500000
2400000

5000000

1000000
1850000
4000000
68285000
15000000
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Kultur og idrett
Bokbåten
Cornerteateret?
Det akademiske kvarter
Kunstnerstipend
Skrivekunst akademiet
Vestlandsutstillingen og visp
Hordaland teater
Hordaland kunstsenter
Espeland fangeleir
Driftstilskudd til regionale kulturminner

500000
500000
100000
200000
300000
300000
200000
315000
200000

Regional utvikling
Havbruksfond
Investeringsbudsjett
Investering i kaianlegg
Investering Hjeltnes

20000000

18200000
18200000
116950000

Merknad: Flyttes til
kaianlegg.

116950000

Verbal: vurdere en sentrumstakst
Verbal: Gå i dialog med eksterne aktører med tanke på å vurdere alternativ driftsform for Manger
folkehøyskole.
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Terje Søviknes (Frp) sette fram slikt forslag til endringar:

Hordaland fylkeskommune
Budsjett 2019
Økonomiplan 2019-22
Innledning
Fremskrittspartiet sitt budsjett har utgangspunkt i fylkesrådmannens framlegg til Budsjett 2019 og
Økonomiplan 2019-22. I løpet av denne valgperioden har Hordaland fylkeskommune pådratt seg betydelig
økte kostnader, og dermed mistet økonomisk handlingsfrihet.
Fremskrittspartiet legger til grunn at fylkeskommunen har en anstrengt økonomi, og tar hensyn til dette i vårt
framlegg til 2019-budsjett. Det er derfor bare gjort mindre endringer i drift- og investeringsbudsjettet for
2019.
Den store utfordringen ligger i økonomiplanperioden 2020-22. Fylkesrådmannen peker på en underdekning
i driftsbudsjettet på 350-400 mill kr pr år i perioden, - hovedsakelig knyttet til økte kostnader knyttet til
fergedrift og kollektivtilbud. Dette skaper store utfordringer knytt til etableringen av Vestland fylkeskommune
fra 01.01.20.
Fremskrittspartiet mener 1.halvår 2019 bør brukes til en full gjennomgang av alle tiltak som kan bringe
økonomien i Vestland fylkeskommune i balanse fra 2020, se verbalforslag A. Prosjektleder for nye Vestland
fylkeskommune må koordinere denne gjennomgangen med de to fylkesrådmennene slik at grunnlaget for
budsjettprosessen 2020 blir best mulig.

Driftsbudsjettet
Miljø og samferdsel
Fremskrittspartiet vil benytte inntektspotensialet som ligger i reklame knytt til kollektivtrafikken. I dag er det
vanlig med reklame i samfunnet, - både i ulike medier og i det offentlige rom. Hordaland fylkeskommune er
ikke i en økonomisk posisjon som tilsier at vi kan si nei til denne inntektsmuligheten.
Fremskrittspartiet tar innover seg etterslepet på fylkesveivedlikeholdet, og setter av ekstra midler til
asfaltering. Slik fylkesrådmannens budsjett er presentert vil midler til dekkelegging på fylkesvei gå fra 75 til
22 mill kr fra 2018 til 2019, dvs. en reduksjon 70%! Dette står i skarp kontrast til det innmeldte behovet på
100 mill kr årlig til dekkelegging og veioppmerking for å stoppe forfallet. Vi vil også satse ytterligere på
innfartsparkering.
Fremskrittspartiet vil også opprettholde båtrutene Rekstern-Våge-Os, Askøysambandet og Ølen,
Fjelbergøy/Borgundøy. Evt. Justeringer av båtrutetilbudet må vurderes som del av en samlet gjennomgang
av fylkesøkonomien i 2019, ref. avsnittet over.

Opplæring og helse
Fremskrittspartiet vil satse videre på produksjonskoler, men er av den oppfatning at Hjeltnes ikke er rett
sted. Vi registrerer også at det ikke er realistisk å hente ut et statlig tilskudd til Hjeltnes på 9 mill kr pr år slik
flertallet i fylkestinget tidligere har forutsatt. Fremskrittspartiet vil derfor selge bygningene på Hjeltnes.
Tilsvarende vil vi selge Manger folkehøyskole.
Vi ønsker også å videreføre arbeidet for høyere oppfyllingsgrad i klassene i videregående skoler. P.t. er det
140 klasser som har lavere oppfyllingsgrad enn 85%. Videre satser Fremskrittspartiet på ytterligere styrking
av yrkesretta utdanning gjennom innkjøp av nytt utstyr og maskiner.
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Fremskrittspartiet mener alle vgs-elever i Hordaland, uavhengig av om de velger et offentlig eller privat
skoletilbud, må være del av vaksinasjonsprogrammet mot meningokokk. Dette er et folkehelsetiltak som
ikke bare kan forbeholdes elever i fylkeskommunens egne skoler. Effekten av vaksinasjonsprogrammet vil
også bli svekket ved en slik avgrensing. FrP fremmer derfor et eget verbalforslag om at også elever i private
videregående skoler skal være en del av vaksinasjonsprogrammet.

Kultur, idrett og regional utvikling
Fremskrittspartiet gjør bare mindre endringer på dette området for neste år, men signaliserer at også
kulturfeltet må ta kostnadsreduksjoner i gjennomgangen vi skisserer i 2019. Nye tilskudd uten bindinger,
som f.eks Sentralbadet Scenekunst, må vurderes spesielt.
Ordningen med fylkesmusikere avvikles og frigjorte midler overføres til en tilskuddspost for regionale private
museumssamlinger, - spesielt rettet mot maritime samlinger.
Fyllingsdalen teater er et viktig kulturtilbud for barn og unge, og det avsettes midler til teateret. Tilsvarende
økes tilskuddet til Museum Vest.
FrPs framlegg til endringer i driftsbudsjettet for 2019 går fram av tabellen under;
Udisponerte midler i fylkesrådmannens innstilling

-15 000

Miljø og samferdsel
Inntekter reklame Bybane/Skyss
Økt fylkesveivedlikehold - reasfaltering
Aktivt kontroll på kollektiv - flere betalene
Ikke reduksjon i båtruter i 2019

-30 000
50 000
-5 000
4 000

Opplæring og helse
Ytterliggere klasseoppfylling
Avvikling Hjeltnes (1/2 årsvirkning)
Pøbelprosjekt
Vaksinasjonsprogram også for elever i private vgs

-5 000
-2 400
500
200

Kultur, idrett og regional utvikling
Avvikle ordning med fylkesmusikere
Tilskuddsordning regionale private samlinger,
maritim
Fyllingsdalen teater
Museum Vest
Tilskudd HOG Energi

-1 500
1 000
500
500
400

Sum (mindreforbruk)

-1 800

Investeringsbudsjettet
For Fremskrittspartiet er det viktig å styrke fagskolen og de videregående skolene med moderne maskiner
og utstyr. Vi vil også trygge skoleveien og setter av midler til dette formålet.
Fremskrittspartiet vil også intensivere eiendomssalget, se eget verbalforslag B.
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FrPs framlegg til endringer i investeringsbudsjettet for 2019 går fram av tabellen under;
Investeringer i utstyr og maskiner - VGS
Investeringer i utstyr og maskiner - Fagskole
Trygg skolevei - investeringer i mindre prosjekt
Pendlerparkering
Ikke investeringer Hjeltnes
Salg av eiendom
Sum

-

5 000
5 000
10 000
10 000
-18 000
-20 000
8000

Verbalforslag
FrP setter frem følgende verbalforslag som vi ønsker separat votering over ved behandling av
budsjettet i fylkestinget.

A. Full gjennomgang av fylkesøkonomien
Hordaland fylkeskommune er i en alvorlig økonomisk situasjon året før sammenslåing med Sogn &
Fjordane fylkeskommune til Vestland fylkeskommune fra 01.01.20.
Driftsbudsjettene til Hordaland fylkeskommune har en ubalanse på 350-400 mill kr pr år i
økonomiplanperioden 2020-22. I hovedsak skyldes dette økte kostnader knytt til nye og høye
miljøkrav for fergedrift og kollektivtransport. P.t. er det usikkerhet knyttet til justeringene i
inntektssystemet for fylkeskommunene våren 2019, men det et grunn til å tro at fylkeskommunen
må dekke en vesentlig del av ubalansen gjennom egne tiltak. I
Fylkestinget ber derfor fylkesrådmannen om å bruke 1.halvår 2019 til en full gjennomgang av alle
tiltak i Hordaland som kan bidra til å bringe økonomien i Vestland fylkeskommune i balanse fra
2020.
Det er naturlig at prosjektleder for nye Vestland fylkeskommune får en overordnet
koordineringsrolle i prosjektet, slik at vi får parallelle prosesser i begge fylker.
Alle tiltak som kan bedre balansen i driftsbudsjettene må vurderes (listen er ikke uttømmende);

-

Strukturelle og organisatoriske tiltak
Digitalisering og endrede arbeidsprosesser
Nedbemanning (naturlig avgang, stillingsstopp, vakanser)
Konkurranse som virkemiddel i tjenesteproduksjonen
Gjennomgang av alle tilskuddsordninger
Utsette enkeltinvesteringer / investeringsstopp for en periode
Forlenget avdragstid på lån
Salg av eiendommer og eiendeler som ikke fylkeskommunen benytter i
tjenesteproduksjonen

Framlegg til vedtak;
Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å bruke 1.halvår 2019 til en full gjennomgang av alle
tiltak i Hordaland som kan bidra til å bringe økonomien Vestland fylkeskommune i balanse
fra 2020.
Fylkestinget oppfordrer fylkesrådmannen til å koordinere prosjektet med fylkesrådmannen i
Sogn & Fjordane og prosjektleder for Vestland fylkeskommune.
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B. Aktiv utvikling og salg av fylkeskommunale eiendommer
Hordaland fylkeskommune sitter på en rekke eiendommer som en ikke har planer om å bruke i egen
tjenesteproduksjon. Eksempel på dette er eiendom v/Kysthospitalet i Hagavik (Os), Fana Gymnas,
Hjeltnes vgs- Manger Folkehøyskole
Eiendommer, og evt. selskap, som fylkeskommunen ikke skal bruke til egen tjenesteproduksjon bør
vurderes solgt. I enkelte tilfeller vil det være aktuelt å utvikle eiendommene for å maksimere verdiene
før salg, f. eks. gjennom omregulering til bolig - eller næringsformål.

Fylkestinget ber på denne bakgrunn om å få seg forelagt en politisk sak med opplisting av eiendommer
som er aktuelle for salg, og eventuelle tiltak for å utvikle eiendommene for salg.
Framlegg til vedtak;
Hordaland fylkesting ber fylkesrådmannen legge frem en samlet oversikt over
eiendommer/selskap som ikke skal brukes i den fylkeskommunale tjenesteproduksjonen. Saken
må inneholde beskrivelse av eiendommene, verdivurdering og eventuelle utviklingstiltak for å
maksimere verdien før salg

C. Vaksinasjonsprogam også for elever i private videregående skoler
Fylkestinget mener alle vgs-elever i Hordaland, uavhengig av om de velger et offentlig eller privat
skoletilbud, må være del av vaksinasjonsprogrammet mot meningokokk. Dette er et folkehelsetiltak som
ikke bare kan forbeholdes elever i fylkeskommunens egne skoler. Effekten av vaksinasjonsprogrammet
vil også bli svekket ved en slik avgrensing.
Framlegg til vedtak;
Også elever i private videregående skal være en del av vaksinasjonsprogrammet for
videregående skoler i Hordaland.»
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Anne Beth Njærheim (V) sette fram slikt forslag til endringar:
Endring i driftsbudjsett – inntekster
Ikkje delegera havbruksfond
Disposisjonsfond
Redusert innsats
handlingsprogram for
innfartsparkering
Innfartsparkering brukarbetalign

2019
20,00
15,00
0,70

Takst ferjer

9,00

Auka skatteanslaget

-

Reklameinntekter busskur, mm.

5,00

Sum

58,40

Endring driftsbudsjett – utgifter
Kultur
konsolidering av Bergen
sjøfartsmuseum og museumvest
Kraftmuseum

2019

Det akademiske kvarter

Fyllingsdalen teater
Bømlo teater
Kristenretten
Friluftsrådet vest
Bergen og omland friluftsråd
Geopark sunnhordland/Moster
Samferdsle
Ølen fjellbergøy borgundøy
Båtruta reksteren-våge-os
Innfartsparkering
Styrking vegvedlikehald av
fylkesvegar
Gratis buss frem til skulestart
Takst frys på alle bussprisar
Styrka ruteproduksjon i heile
Hordaland
Oppstart planarbeid gang- og
sykkelveg i Litlabøvegen
Klimaplan for Hordaland
Ferje Valestrans Breistein

Hordaland fylkeskommune

2020

2021

2022

8,70

Kommentar

Halvtårseffekt. Verbalpunkt,
døgnpris 10% av bygarasjen
2 kr i snitt. Går det med autopassdirektivet?
Tar sjansen på auka
skatteanslaget?
Venstre har gått inn for dette i
flere år.

2020

2021

2022

Kommentar

0,26

Underfinansiert i budsjettet

0,10
0,10

Pluss 100.000,- for det er det dei
ber om.
Mistar Bergen ein del
småkulturscenar som garage og
chagalle, studentdugnad

0,05
0,05
0,10
0,80
0,80
0,30

Begge teaterene her
Må sjekka beløp og behov
Styrka til plastopprydding
+++
0,70

1,45
1,85
10,00

Tunneldirektivet som vårt forslag i
2018
1,0 mill etter svar 09.11

1,00
19,70
10,00

Styrking av ruteproduksjon i
Hordaland for 2019,
handlingsplan for kollektivtrafikk

0,40
5,00
1,60
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10,37 i 2018, føreslått 10 i 2019
Er eigentleg eit kulturtiltak
200.000,- driftsstøtte, 300.000,evt. Verbalpunkt eigarsida.

Oppvekst og helse
Manger Folkehøgskule
Stord Folkehøgskule

1,00
0,20

Helsesøstre

2,00

Endring i høve til rådmannen sitt
opprinnelige budsjett
Endring dirftsbudsjett – utgifter
Sum drift

56,76

0,70

-

-

2019
1,64

2020
0,70

2021
-

2022
-

Endring investeringsbudsjett

2019

2020

2021

2022

Sum endringar i høve til
opprinneleg budsjett
Effekt driftsbudsjett

-

-

-

-

-

-

-

-

Kommentar

Verbalforslag:










Fylkestinget ber om at det vert lagt fram ei sak på brukarbetaling på
innfartsparkeringsplassane i Hordaland frå og med 1. august 2019.
Fylkestinget ønskjer ikkje prioritera tiltaka for innfartsparkering i handlingsplan for
innfartsparkering som går på å investera og etablera fleire innfartsparkeringsplassar
innanfor ytre bomring i Bergen.
Fylkestinget ber om at sykkelinnfartsparkeringsplassar vert prioritert innanfor bevilga
ramma (600.000,- ned frå 1 200 000,-)
Ferjeutgifter og belønningsordning for miljøtiltak
Trafikksikker fylkeskommune
Gangbar tettstad fokus
Hordaland Fylkeskommune bevilger 200.000,- til driftsstøtte til Stord Folkehøgskule, og
ønskjer å gå i dialog med Stord Kommune og Atheno Prosjektutvikling AS om prosjektet,
og ein eventuell inntreden og eigenkapitalløyving på 300.000,-.
sykkelbyen fleire kommunar blir dette stord, fjell, bergen ++

Røysting
Fylkesrådmannen sitt forslag vart lagt til grunn for røystinga.
Njærheim sitt forslag fekk 1 røyst (V) og fall.
Søviknes sitt forslag fekk 2 røyster (Frp) og fall.
Bjørkly sitt forslag fekk 3 røyster (H) og fall.
Kvamme sitt forslag fekk 9 røyster (A, Sp, Krf og SV) og vart vedteke som innstilling til fylkestinget.
Innstilling til fylkestinget

Rådmannen sitt budsjettframlegg vert vedteke med desse
endringane
KVA

Inntekter

Utgifter

2019

2019

Udisponert
Udisponert i rådmannen sitt budsjettframlegg

Hordaland fylkeskommune

Agnes Mowinckels gate 5
PB 7900
5020 Bergen

-15 000 000

Tlf: 55 23 90 00
e-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

Side 11/12
ØKONOMI OG ORGANISASJON
Konsulentbruk

-3 000 000

Nedtrekk administrasjon generelt (Utsette planer og diverse,
følges opp med verbalpunkt)
Driftsfinansiert investering

-5 000 000

Utsatt tilbakebetaling, refusjoner fylkesveger

-6 000 000

Redusert avdrag, lån

-29 000 000

-25 300 000

OPPLÆRING OG HELSE
Manger folkehøgskule

600 000

Vilvite

500 000

Etter- og viderutdanning – omstilling med særskilt satsing på
tiltak som kan sikra vaksne fagbrev
Havrom, fagskole

300 000
300 000

Ekstern spesialundervisning

2 100 000

Grunnfinansiering av skulane

9 000 000

Helsesenter for papirlause

300 000

Robin Hood-huset

200 000

Søkbar pott, utstyr yrkesfag

4 000 000

Skulefrukost

2 000 000

Helseforebygging, Meningekokkvaksine for alle for 1. og 2.
klasse, omlegging slik at 1. klasse får årlig
MILJØ OG SAMFERDSEL

3 000 000

Auka kollektivinntekter som følge av fleire reisande

-8 000 000

Trygg skuleveg og punktutbetring søkbar pott (kvamsbrekko,
Langhøyane, Matre bru (Kvinnherad) og hjertesone)
Auka ruteproduksjon på Bybanen/buss BERGEN (Følges opp
med verbalpunkt)
Plastopprydning, søkbar pott

42 000 000
10 000 000
1 000 000

Gratis å ta med sykkel på båtrutene (innenfor rammen)
Gratis å reise kollektivt med born opp til 6 år

800 000

Takstfrys periodebillett barn (385 til 365)

500 000

Takstfrys periodebillett ungdom (385 til 365)

4 000 000

Reduksjon periodebillett student (frå 500 til 460)

3 700 000

Reduksjon periodebillett voksen (frå 830 til 780)

17 700 000

Barnebillett til 18år

1 800 000

Betre korrespondanse mellom buss, ferge og båt (Følges opp
med verbalpunkt)
Vidareføring av sambandet Rekstern-Våge-Os

1 000 000
1 850 000

Energi Vestland

350 000

Askøybåten, ingen kutt i ruteavganger

1 500 000

Takstharmonisering Buss/Båt/Tog

3 000 000

Breistein Valestrand Prosjektstøtte elektrifisering

850 000

Kvandal-Utne, sommarrute vert oppretthalden

3 000 000

Økte billettkontroller skal dekkes innen budsjettrammen (følges
opp med verbalpunkt)
Auke dekkelegging

Hordaland fylkeskommune

Agnes Mowinckels gate 5
PB 7900
5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00
e-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no

-7 000 000
45 000 000

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

Side 12/12
Båtrute Ølen

1 450 000

TANNHELSE
Nedtrekk TK Vest/forskning (følges opp med verbalpunkt)

-1 000 000

REGIONAL
Næringsutvikling,fornybarsatsing, søkbare midler (følges opp
med verbalpunkt)
KULTUR OG IDRETT
Ny tilskotsordning for regionale og nasjonale kulturminne (følges
opp med verbalpunkt)
Espeland fangeleir

10 000 000

-800 000
350 000

Bullahuset

200 000

Fjellberg gamle prestegard

250 000

Rosendal kammermusikkfestival

300 000

Det akademiske kvarter

200 000

KODE

500 000

Fyllingsdalen teater

200 000

Hordaland kunstsenter

-350 000

Bymuseet

500 000

Døvesenter

300 000

Moster amfi

100 000

Museum Vest - konsolidering

1 000 000

Fartøyvernkonsulent

-300 000

Rafto

75 000

Kirkens SOS engangssum. Jubileumsgave 2019

40 000

Friluftsliv (følges opp med verbalpunkt)

150 000

Kup-midlar

100 000

Tilskot barne- og ungdomsorg

200 000

Tilskot til historielag

100 000

Vestnorsk kulturakademi

100 000

FFO

70 000

Statsraad Lemkuhl

1 300 000

Fellesfunksjoner
Redusert ekstraløyving (region)

-4 000 000

TOTALT

-104 750 000

177 835 000

INVESTERINGER
Disponering overskot 2017

-3 085 341

Konsesjonskraft

-10 000 000

Havbruksfondet

-60 000 000

TOTALT

-73 085 341
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