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Økonomireglement for Trøndelag fylkeskommune 

Økonomireglementet er vedtatt av fylkestinget den 25. april 2018, i sak 54/18, i medhold 

av kommunelovens §§ 44 – 50 med tilhørende forskrifter.  

Økonomireglementet gjelder for Trøndelag fylkeskommune som rettssubjekt. Reglementet 
fastsetter fylkestingets myndighet, delegasjon av myndighet til andre folkevalgte organer 

og til fylkesrådmannen. Fylkestinget vedtar selv endringer i økonomireglementet.  

1.Fylkestinget  

1.1 Fylkestinget vedtar fylkeskommunens årsbudsjett og økonomiplan og endringer i disse, 
i medhold av kommunelovens §§ 44-47 med forskrifter.  

Fylkestinget vedtar årsbudsjettet etter de minimumskrav som følger av lov og forskrifter. 
Inntektssiden i drifts- og investeringsbudsjettet spesifiseres i henhold til forskrift, i 

budsjettskjema 1A og 2A. Bevilgningene i driftsbudsjettet gis som netto driftsrammer per 
tjenesteområde i budsjettskjema 1B. Bevilgningene i investeringsbudsjettet fordeles brutto 
på ulike prosjekter/rammer i budsjettskjema 2B. Fylkestingets mål, prioriteringer og 
forutsetninger for bevilgningene går fram av tekstdelen av årsbudsjett- og 
økonomiplandokumentet, og er sammen med bevilgningene bindende for underordnede 

organer. Fylkestingets myndighet i avsnitt 1.1. kan ikke delegeres videre.  

1.2 For øvrig kan fylkestinget delegere myndighet til andre politiske organer og til 

fylkesrådmannen.  

2. Fylkesutvalget  

2.1 Fylkesutvalget avgir innstilling til fylkestinget om årsbudsjett og økonomiplan, etter 
forslag fra fylkesrådmannen i samsvar med kommunelovens §§ 44-45.  

2.2 Fylkesutvalget vedtar detaljert budsjett for sin egen virksomhet  

2.3 Fylkesutvalget har følgende myndighet til å endre investeringsbudsjettet i løpet av året: 

 Fordele på prosjekter i bygg og anlegg og veginvesteringer som fylkestinget har 

vedtatt, dog innenfor brutto investeringsramme for hvert tjenesteområde. 
Fylkesutvalget kan ikke delegere denne myndigheten  

 Øke brutto ramme for investeringsbudsjettet med overføringer fra driftsbudsjettet. 
Fylkesutvalget kan ikke delegere denne myndigheten, med unntak for investeringer i 

utstyr og maskiner  

 Øke brutto investeringsramme med eksterne øremerkede tilskudd. Fylkesutvalget kan 

delegere denne myndigheten.  

3. Hovedutvalgene  

3.1 Hovedutvalgene behandler fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan før 
fylkesutvalget fremmer sin innstilling overfor fylkestinget.  

3.2 Hovedutvalgene kan innenfor eget ansvarsområde be fylkesrådmannen om å endre 
driftsbudsjettet i løpet av året, med unntak av bevilgninger til administrativ organisering og 
drift.  
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3.3 Hovedutvalg for kultur har myndighet til å fatte vedtak om:  
 Tilskudd innenfor kultur/idrett/folkehelseområdet, innenfor retningslinjer vedtatt av 

fylkestinget – tilskudd over kroner 200.000,- i det enkelte tilfelle  
 Fordeling av stipend innenfor kultur og idrett  
 Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og kultur 

 

3.4 Hovedutvalg for utdanning har myndighet til å omdisponere og fatte vedtak i saker som 
ikke medfører bindinger utover økonomiplanperioden, eller representerer totale kostnader 
på mer enn 30 millioner kroner i budsjettet. Dette gjelder i henholdsvis drifts- og 
investeringsbudsjettet.  

3.5 Hovedutvalg for transport har myndighet til å omdisponere og fatte vedtak i saker som 
ikke medfører bindinger utover økonomiplanperioden, eller representerer totale kostnader 
på mer enn 30 millioner kroner i budsjettet. Dette gjelder i henholdsvis drifts- og 

investeringsbudsjettet.    

3.6 Hovedutvalg for veg har myndighet til å omdisponere og fatte vedtak i saker som ikke 
medfører bindinger utover økonomiplanperioden, eller representerer totale kostnader på 
mer enn 30 millioner kroner i budsjettet. Dette gjelder i henholdsvis drifts- og 
investeringsbudsjettet.  

3.7 Hovedutvalg for næring har myndighet til å omfordele mellom innsatsområdene for 
regionale utviklingsmidler (nærings- og bostedsutvikling inkl. finansiering og 

konsesjonskraftinntekter), samt å avgjøre søknader om støtte til prosjekt/tiltak som 
overstiger kroner 300.000,- i det enkelte tilfelle 

4. Fylkesrådmannen  

4.1 Fylkesrådmannen legger fram forslag til årsbudsjett og økonomiplan for hovedutvalgene 
og fylkesutvalget i samsvar med kommuneloven med forskrifter. Denne myndigheten kan 
ikke delegeres.  

4.2 Etter at fylkestinget har vedtatt årsbudsjettet, fordeler fylkesrådmannen bevilgningene i 
driftsbudsjettet videre til hensiktsmessig detaljeringsnivå for å sikre god økonomistyring i 

den enkelte seksjon. Fylkesrådmannen kan endre fordelingen i løpet av året. Denne 
myndigheten kan delegeres videre til andre ledere.  

4.3 Fylkesrådmannen har fullmakt til å justere budsjettet i løpet av året med endringer av 
teknisk karakter, f.eks. avskrivninger, og fordele midler som er forutsatt skal fordeles i 
løpet av året, f.eks. personalmidler o.l. på tvers av tjenesteinndelingen som fylkestinget har 

vedtatt. Denne myndigheten kan delegeres videre til andre ledere.  

4.4 Fylkesrådmannen har fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak i henhold til 
fylkestingets vedtak. Fullmakten kan delegeres videre i henhold til finansreglementet.  

5. Budsjettoppfølging  

5.1 Fylkestinget behandler driftsrapporter to ganger i året, etter innstilling fra 
fylkesutvalget. Driftsrapportene skal vise utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til 
vedtatt årsbudsjett, med nødvendige forslag til justeringer i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 

2B. Ved særlig store avvik, skal fylkesrådmannen straks underrette fylkesutvalget og legge 
fram sak om justering av årsbudsjettet.  

6. Disponeringsfullmakt  

6.1 Fylkesrådmannen har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer saker som 
ikke er av prinsipiell betydning, i samsvar med kommuneloven § 23.4.  

6.2 Fylkesrådmannen disponerer bevilgningene i årsbudsjettet. Fylkesrådmannen kan 

delegere sin myndighet videre til andre ledere. Med disponeringsfullmakt menes myndighet 
til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet, dvs. anvisningsmyndighet. Fylkesrådmannen 
fastsetter reglement for attestasjon og anvisning, og skal ha en løpende oversikt over 
ansatte med slik myndighet.  

6.3 Fylkesrådmannen kan disponere tilskuddsmidler innenfor hele budsjettet, med 
begrensinger som angitt i avsnitt 3. Myndigheten kan delegeres til andre ledere. Trøndelag 
fylkeskommune  
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6.4 Fylkesrådmannen har fullmakt til å føre tap på fordringer i regnskapet på inntil kroner 
500.000,- i det enkelte tilfelle  

6.5 Fylkesrådmannen forplikter fylkeskommunen i saker som omfatter erstatningskrav, 
tvangsfullbyrdelse og forlik. Myndigheten kan delegeres til andre ledere.  

6.6 Kontrollutvalget og styret for fagskolene disponerer selv sine bevilgninger i 
årsbudsjettet.  

7. Årsavslutning  

7.1 Fylkestinget vedtar fylkeskommunens årsregnskap og årsberetning etter innstilling fra 
fylkesutvalget i henhold til kommunelovens § 48 med forskrifter.  

7.2 Mindreforbruk på seksjonene på driftsregnskapet kan avsettes sentralt til 
disposisjonsfond ved regnskapsavslutningen. Dersom fylkeskommunen går med underskudd 
i regnskapet, eller beløp til fordeling drift i budsjettskjema 1A blir lavere enn budsjettert, 

behandles mer-/mindreforbruk og eventuelle strykninger som en del av årsoppgjøret.  

7.3 Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig 
merforbruk, har fylkesrådmannen fullmakt til å redusere dette i samsvar med § 9 i forskrift 
om årsregnskap og årsberetning.  

8. Administrative reglement og retningslinjer  

8.1 Fylkesrådmannen utarbeider administrative reglement og retningslinjer som utdyper 
bestemmelsene i økonomireglementet. Disse er bindende for administrasjonens arbeid med 
økonomistyringen.  

8.2 De definisjoner som går fram av § 2 i forskrift om årsbudsjett er lagt til grunn for 
økonomireglementet 

 

 


