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Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 - tidsplan. 

 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2022-2025. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2022-2025.  
 
 

Oppsummering 
Rådmannen legger fram framtidsplan for budsjett og økonomiplan 2022-2025 jfr. pkt. 2.2.1 i 
gjeldende økonomireglement, i samsvar med vedtatt politisk møteplan for 2021. 
 
På budsjett og strategidagen den 17. juni presenterer rådmannen, framskrevet budsjett og 
økonomiplan for 2022-2025 hvor kommuneproposisjonen og politiske vedtak i løpet av året er 
innarbeidet. 
 
Gran kommune har anskaffet Framsikt som er et budsjett, analyse og rapporteringsverktøy. 
Programmet har også en budsjettmodul for politiske endringsforslag til budsjett og økonomiplan. 
Det vil bli tatt i bruk i arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2022-2025. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Økonomireglement vedtatt i K-sak  43/20, pkt. 2.2.1 der det skal utarbeides en oversikt over årets 
budsjettprosess som legges fram til behandling i formannskapet. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommunelov, forskrifter og økonomireglement. 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024. 
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
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Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024. 
 
Økonomi 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024. 
 
Bemanning 
Ingen. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Gran kommune har gått til anskaffelse av Framsikt. Framsikt er et budsjett, analyse og 
rapporteringsverktøy. Framsikt vil bli tatt i bruk i forbindelse med utarbeidelse av budsjett- og 
økonomiplanen for 2022-2025.  
Framsikt består også av en politikermodul. Denne modulen har løsninger for politikerne til å: 
 

 lage endringer i drifts og investeringsbudsjettet 

 legge inn tiltak 

 lage alternativt budsjett 

 legge inn spørsmål 

 lage forslag til verbalvedtak 
 

Det er planlagt å ta i bruk denne modulen i forbindelse med budsjettarbeidet høsten 2021.  
I løpet av høsten vil det bli gitt opplæring i politikermodulen. Rådmannen vil komme tilbake med 
forslag til hvordan dette best kan innføres for politisk nivå, og med tidspunkt for opplæring. 
 
I følge økonomireglementet skal rådmannen framskrive rammer etter gjeldende vedtak og 
kommuneproposisjonen når denne legges fram mai. Rådmannen vil presentere dette samt 
økonomisk status på Budsjettkonferansen den 17. juni. 
 
Rådmannen har i vedlagte framdriftsplan tilpasset prosessen til økonomireglement og politisk 
møteplan som er vedtatt for 2021.  Status i rådmannens budsjettarbeid vil bli presentert i 
budsjettarbeidsmøtet den 23. september jfr. politisk møteplan. 
 
Videre vil egne prissaker (utover prisvekst i statsbudsjettet) utarbeides og innarbeides i seinere 
dokumenter. 
Videre vil rådmannen fremme sak(er) i tilfeller der det forventes en prisvekst ut over økningen i 
statsbudsjettet. En slik prisvekst vil innarbeides i senere budsjettdokumenter. 
 
Det er budsjettarbeidsmøte med formannskapet 28.10. Budsjettinnstillingsmøte er 25.11. 
 
Arbeidsmiljøutvalget vil få seg forelagt formannskapets budsjettinnstilling i høringsperioden. 
 



 

3 
 

Rådene kan få orientering om rådmannens budsjettforslag i løpet av høsten hvis ønskelig, men de må 
legge møteplan sin slik at de kan uttale seg til formannskapets budsjettinnstilling i løpet av 
høringsperioden. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen. 
 

 
Dato: 25. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


