
Vedlegg 1 
 
Framdriftsplan HP 2020 - 2023 
DATO BESKRIVELSE 

23.4 Hovedpunkter for Framdriftsplan vedtas 

23.4 Økonomi klargjør excelark med mål og tiltak i kap 4 hovedsatsinger med 
risikovurdering.  

7.5 Økonomisjef presenterer HP 2020-23 Rammer og forutsetninger og 
rådmannsgruppen godkjenner  

10.5/ 
(15.5) 

Skrivefrist – Saksfremlegg HP 2020-23 rammer og forutsetninger. 

14.5 Regjeringen legger frem: 
- RNB – Revidert nasjonalbudsjett 2019 
- Kommuneproposisjonen 2020 (kommuneopplegget for 2020) 

21.5 hele 
dagen 

Workshop Rådmannsgruppen og virksomhetsledere  

 Presentasjon av utvikling i forutsetningene, herunder 
demografikostnader, befolkningsprognoser, KOSTRA, finansielle 
handlingsregler 

 Avklaring av økonomiske rammer for budsjett og øk plan 

 Avklaring av hva vi skal satse på og hva vi ikke skal satse på. 
o Virksomheter og kommunalområder presenterer innspill til kap 4.  

 Framsikt som verktøy 

 Status omstillingsprosjektet  

 Videre framdriftsplan avklares 

4.6 ATO – Drøfting 

5.6 Formannskapet 
- Behandling av sak HP 2020-23 Rammer og forutsetninger 
- Utvidet møte, mulighet for presentasjoner og gruppearbeid 
- Finansielle handlingsregler drøftes 
- Omstillingsprosjektet – status konsepter 

18.6 Enhetslederforum 
- Gjennomgang av budsjettrundskriv 
- Presentere Framsikt og prosess videre 

FRIST 
23.8 

Virksomhetene har frist for å melde innspill til  

 kap. 4 Hovedsatsinger.  

 budsjett tiltak som bygger opp under innspill kap 4. 

 investeringsplan 

27.8 Rådmannsgruppa m/virksomhetsledere (heldagsmøte) 

 Framsikt – status økonomi, alle foreløpige rammer til 
virksomhetene er fordelt. 

 Rådmannsgruppa vedtar endelige tiltak i kap. 4 Hovedsatsinger 

28.8 Formannskap: Status i arbeidet med HP 

28.8 Investeringsplan 2020-2023 – Arbeidsmøte med TM og Økonomi 

1.9 Konsekvensjustert budsjett er klart i Framsikt. Enhetene kan starte 
detaljbudsjettering av driftsbudsjettet, herunder lønnsbudsjettering 

3.9 ATO – Drøftingsmøte 

10.9. Møte Rådmannsgruppen og virksomhetsledere 
Økonomi fremlegger forslag til  

- Investeringsplan 
- konsekvensjusteringer, kutt og styrking  

16.9 Enhetene har frist for lønnsbudsjettering 



DATO BESKRIVELSE 

17.9 - Enhetslederforum  
- Ledermøte etter enhetslederforum: I KS budsjettene 

30.9 Frist for Virksomhetene/Tjenesteområdene:  

- Gi innspill på tiltak etter føringer fra rådmann 
- Utforme tjenestebeskrivelser (om tjenesten, utvikling av 

tjenesten) 
- Vurdering av demografivekst og mulige innsparinger. Innen 

tjenesteområdet. 
- Sende innspill til konsekvensjusteringer, kutt og 

omprioriteringer-tiltak 2020 innenfor gitt ramme til 
kommunalsjef og økonomi. 

1.10  Endelig frist for å melde inn uforutsette budsjett-tiltak fra virksomhetene 
(meget begrenset hva som kan innarbeides. Tidligere kjente ting kan ikke 
komme nå) (husk høstferie 30. 9 – 4.10) 

7.10 Statsbudsjettet 2020 legges frem 

7.10 Presentasjon av statsbudsjettet 2020 i forkant av politikernes 
gruppemøter 

10.10-
11.10 

Workshop virksomhetsledere og økonomi – sluttføre HP-prosess 

11.10 - Økonomi innarbeider alle budsjett tiltak og sammenstiller endelig 
dokument HP 2020-2023 
- Investeringsprogrammet oppdateres med tekniske justeringer. 

11.10 Ledergruppa vedtar drifts- og investeringsbudsjettet 2020-2023 

14.10 Ledergruppa får dokumentet til gjennomlesning og kvalitetssikring. 

15.10 Enhetslederforum og ATO (ekstraordinært, ikke satt opp i kalenderen 
enda.) 
Presentasjon av rådmannens forslag til HP 2020-2023. 

18.10 Rådmannsgruppa – endelig frist for korrigeringer til dokumentet 

18-10-
22.10 

Økonomi sluttfører endelig dokument 

23.10 Rådmannen legger frem budsjettet i Formannskapet 

25.10 Skrivefrist saksfremlegg 

 AMU 

november Handlingsprogram og økonomiplan behandles i hovedutvalgene. 

5.11 AMU 

13.11. 
 

Handlingsprogram og økonomiplan behandles 1. gang i formannskapet 
og administrasjonsutvalget 

18.11 Budsjettseminar med politikere 

 Spørsmål og svar 

 Politikerverksted 

 Vurdering av konsekvenser av alternative budsjettforslag 

20.11. Handlingsprogram og budsjett behandles 2. gang i formannskapet 

 Handlingsprogram og budsjett ligger ute til alminnelig ettersyn. 

19.11 ATO/LG-møte 

11.12 Handlingsprogram og budsjett behandles av kommunestyret. 
(heldagsmøte) 

31.1.2020 Vedtatt handlingsprogram og budsjett legges ut på nett. 

 


