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1. OVERORDNEDE RAMMER 

 Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 

1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 44. 

 Arbeidet med økonomiplan er hjemlet i: 

1. Plan- og bygningslovens § 20-1 tredje avsnitt om at kommuneplanen 

skal ha en kortsiktig del som skal inneholde ”samordnet 

handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste årene”.  

2. Kommunelovens § 44 – Økonomiplan – som pålegger kommunene en 

gang i året å vedta en rullerende økonomiplan som skal legges til grunn 

ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. 

Økonomiplanen skal minst omfatte de fire neste budsjettår.  

 Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder 

kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for 

interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.  

 Dette reglementet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytting til 

økonomiplanarbeidet. 

 

 

2. FORMÅL 

 Gjennom økonomiplanen skal kommunen oppfylle de mål og strategier som er 

vedtatt i kommuneplanens langsiktige del. 

 

3. ARBEIDSFORM OG FRAMDRIFTSPLAN FOR UTARBEIDELSE AV 

ØKONOMIPLAN. 

  

3.1 Økonomiplan utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års 

budsjett og de fire neste budsjettår. Planen utarbeides i første halvår hvert år og 

vedtas av kommunestyret innen utgangen av juni måned. Vedtatt økonomiplan er 

styrende for kommunens interne forhold ved utarbeidelsen av budsjett for planens 

første år.  

 

3.2 Rådmannens ansvar 

Innen utgangen av mars måned hvert år utarbeider rådmannen en framdriftsplan 

for arbeidet med økonomiplan, for administrasjonen og politiske organer.  

Ved oppstart av økonomiplanarbeidet skal rådmannen utarbeide 

konsekvensjusterte brutto budsjetter for planperioden basert på seneste vedtatte 

årsbudsjett med korrigeringer for endelig vedtatte endringer og andre justeringer 

som ansees som bundne. Den konsekvensjusterte økonomiplanen drøftes med 

formannskapet. Rådmannen utarbeider deretter et forslag til økonomiplan. 

Rådmannens forslag skal være spesifisert på respektive områder i nettobeløp. 

Investeringsprosjekter skal fremkomme enkeltvis, og med forslag til finansiering.  

Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del, de forutsetninger 

og økonomiske anslag som fremgår av Kommuneøkonomiproposisjonen og 

Revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai hvert år.  
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3.3 Formannskapets ansvar 

Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret. 

 

3.4 Kommunestyrets ansvar 

Kommunestyret vedtar økonomiplanen. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling 

fra formannskapet. 

 

 

4. BEGREPER SOM BENYTTES I BUDSJETTDOKUMENTET 

 Rammeområde: Summen av ansvar som naturlig hører sammen. 

 Funksjon: Begrepet er gitt i regnskaps- og rapporteringsforskriftene. Funksjon 

fokuserer på hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper disse 

tjenestene primært henvender seg til. (Uavhengig av organisering). 

 


