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Angående läsbarheten för budget 2009 och kommande budgetar
Den styrande majoritetens, m, fp, kd c, budgetförslag för 2009 återremitterades av
oppositionen s, v, mp den 26 november 2008. Anledningen till
minoritetsåterremissen var att beredningen varit ofullständig, bl.a. avseende
sjukhusavtalen. Det är förståeligt om man inte under pågående förhandlingar vill
utlämna de avsättningar som görs för kommande avtal och därför avsätter medel
centralt men det är också rimligt att det går att härleda de avsättningar som görs.
Majoritetens påstående om avsättning under koncernstyrelsen för sjukhusavtalen
kan vara sanna men de texter som finns att läsa och den redogörelse som finns av
belopp under koncernstyrelsen leder inte fram till full klarhet om vad som ingår
under denna post. Till yttermera visso har vi i miljöpartiet inte kunnat få någon
förklaring från förvaltningen vad som ingår. Budgeten är därför inte genomskinlig
och det medför svårigheter för politiker, allmänhet och journalister att följa hur
medelstilldelningen fungerar och hur budgeten är uppbyggd. Det hade varit enkelt
att göra en tabell över vad koncernfinansieringsposten innehåller mer i detalj och i
den mån majoriteten inte helt vill avslöja sina intentioner i fråga om avtal m.m. så
kunde en post för oförutsett, avtal m.m. ha funnits. Det finns flera sätt att göra
redovisningen mer transparent om viljan finns.
Eftersom vi inte kunde få raka svar i budgetdebatten såg vi oss nödsakade att
delta i en minoritetsåterremiss av ärendet, vilket tyvärr hittills inte medfört någon
klarare redovisning på denna punkt.
Miljöpartiet vill därför uttrycka sitt beklagande över att budgeten p.g.a. dålig
läsbarhet inte blir det verktyg för styrning som är avsett. En revisorsgranskning av
budgettekniska transparensfrågor vore mycket välkommen. Inför kommande
budgetarbete bör det dessutom tydligt kommuniceras hur avtal som sluts över
årsskiften ska budgeteras.
Miljöpartiet de Gröna yrkar
att landstingsstyrelsen med hjälp av ekonomiavdelningen tar fram bättre rutiner
för hur budgeten ska tas fram i framtiden i syfte att få en transparent budget med
bättre läsbarhet och där också hanteringen av fleråriga avtal tydliggörs.
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