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Statsbudsjettet 2012 - Statens vegvesens budsjettforslag til
fylkeskommunal uttalelse
Vedlagt følger Statens vegvesens forslag til budsjett for 2012 per 15. april 2011 med vedlegg.
Vi ber om at regionvegkontorene sender forslaget til fylkeskommunene for uttalelse samme
dag.
Det vil bli oversendt 20 eksemplarer av budsjettforslaget i trykt versjon til hver region.
Videre prosess
Det er lagt opp til følgende prosess for arbeidet med budsjettet for 2012:






15. april: Regionvegkontorene sender budsjettforslaget til fylkeskommunene for
uttalelse
24. juni: Fylkeskommunene har frist for å uttale seg om budsjettforslaget. Uttalelsene
skal sendes regionvegkontorene
28. juni: Regionvegkontorene sender fylkeskommunale vedtak til Vegdirektoratet. I de
tilfeller hvor fylkeskommunen er uenig med Statens vegvesen gjør regionvegkontoret
en vurdering av saken og gir en anbefaling til Vegdirektoratet
5. august: Statens vegvesen leverer forslag til generell del til Prop. 1 S (2010-2011) til
Samferdselsdepartementet
Begynnelsen av oktober: Prop. 1 S (2011-2012) legges frem

Oppbygningen av budsjettforslaget per 15. april
Ettersom vi per i dag ikke kjenner budsjettrammene for 2012 har vi denne fasen av
budsjettarbeidet valgt å basere budsjettforslaget på to rammenivåer: ett alternativ som bygger
på rammene i vedtatt statsbudsjett for 2011 (videreført ramme) og ett alternativ som bygger
på en forutsetning om at NTP 2010-2019 skal gjennomføres ved en gradvis opptrapping av de
økonomiske rammene (opptrappingsramme).
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Med hensyn til valg av økonomiske rammer er dette normal prosedyre i denne fasen av
budsjettarbeidet. Derfor er det viktig at fylkeskommunene uttaler seg om våre forslag til
prioriteringer ved begge rammenivåene.
Å få innspill fra fylkeskommunene på våre prioriteringer knyttet til ulike rammenivåer bidrar
til å ha et best mulig utgangspunkt for å lage et godt forslag til Prop. 1 S.
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