Hvem lager budsjettet for Nore og Uvdal kommune?
1. Hvem er det som lager budsjettet?
Rådmannen utarbeider forslag til handlingsprogram for perioden 2013-2016 og budsjett for
2013 med utgangspunkt i gjeldende budsjett. Budsjettet utarbeides etter innspill fra tjenestene
ved fagsjefene og administrasjonen. I budsjettforslaget presenterer rådmannen sine
prioriteringer.
Rammene fra statsbudsjettet er lagt inn i rådmannens forslag.
2. Hvordan behandles budsjettet?
I år offentliggjør rådmannen sitt forslag til budsjett i kommunestyret mandag 29. oktober kl.
11:30. Denne presentasjonen er åpen for alle. Presentasjonen vil bli sendt direkte på internett,
i tillegg ligger den i kommunens videoarkiv fra kommunestyremøte.
Når rådmannens budsjettforslag er lagt frem arbeider de ulike partiene med sitt forslag til
budsjett, med utgangspunkt i rådmannens forslag. Formannskapet behandler budsjettforslaget
i møte 26. november og videresender dette til kommunestyret med sitt forslag til vedtak.
Kommunestyret skal vedta budsjettet i sitt siste møte før jul. I år er det mandag 17. desember.
Det skal gå minimum to uker mellom formannskapets møte og kommunestyret
sluttbehandling. I denne perioden skal budsjettet ligge til «offentlig ettersyn».
3. Hvem vedtar budsjettet?
Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune behandler budsjettet på sitt møte 17. desember i
år.
4. Hvor mange stemmer trengs for å vedta et budsjett i kommunestyret?
Det er nødvendig at et flertall av kommunestyrets totalt 23 medlemmer støtter et
budsjettforslag for å få vedtatt budsjettet.
Kommunestyret stemmer over budsjettet som helhet. Hvis det er flere forslag og ingen av de
får flertall ved første avstemming, stemmes det mellom de to forslagene som fikk flest
stemmer.
Ved kommunestyrebehandling av budsjettet er det stemmeplikt.
5. Hva er fylkesmannens rolle i kommunens budsjettbehandling?
Kommunen sender vedtatt budsjett til Fylkesmannen innen 15. januar 2013. Fylkesmannen
kan foreta lovlighetskontroll av budsjettet, enten på eget initiativ eller når et gitt antall
medlemmer i kommunestyret krever det. Etter en slik lovlighetskontroll kan fylkesmannen
underkjenne budsjettet og sende det i retur. Dette kan for eksempel skje dersom fylkesmann
vurderer inntektsanslaget som helt urealistisk.
6. Hvordan kan innbyggere påvirke budsjettet?

Når rådmannen har presentert sitt budsjettforslag 29. oktober er budsjettet offentlig.
Innbyggere, interessegrupper, lag og foreninger etc kan da henvende seg til folkevalgte for å
fremføre sine synspunkter, enten overfor enkeltpolitikere eller de politiske partier.
Budsjettdokumentene er lagt ut på www.nore-og-uvdal.kommune.no. I tillegg ligger det
papirversjon på servicekontoret i kommunehuset.
7. Hva betyr budsjettet for meg?
I budsjettet vedtas prisen på kommunale tjenester og kommunale avgifter i 2013. Samtidig
vedtas driftsbudsjettet for alle kommunale tjenesteområder som barnehage, skole,
eldeomsorg, kultur osv.
Samtlige innbyggere berøres av kommunebudsjettet.

