


Framsikt produktfokus



Tilby kommunene et verktøy som gir muligheter for:

• effektivisering av prosesser

• bedre involvering

• høyere kvalitet i beslutninger

• bedre ressursbruk og resultater.

Digitalisering av styringsårshjulet



Framsikt vil også i fortsettelsen kun
fokusere på disse prosessene og
behovene i norske kommuner og
fylkeskommuner.

Kundenær utvikling og høy utviklingstakt
har vært vårt DNA. Det skal vi fortsette
med. 

100% fokus på styringsårshjulet med fortsatt høy utviklingstakt…



Større andel av utviklingskapasiteten vil bli brukt til
feilretting, vedlikehold, endringsønsker og
selvbetjening/integrasjoner. Avgjørende med stabilt
produkt. 

Tidligere leveranse av endringer ift
kundebehov/sesong. Fryse produktet for endringer i
høysesong perioder ift bruk.

Bedre forbredelser/spesifikasjoner før utvikling, mer
og bedre testing under og etter utvikling. Enda mer
systematisk utprøving med piloter. 

Alltid oppdatert produktdokumentasjon/hjelpesenter.

…samtidig som vi fokuserer på stabilitet og eksisterende 

funksjonalitet…



…men utvider «scope» til hele plansystemet

• Utviklingsprosjektet med Innovasjon Norge 
(innovasjonstilskudd) og pilotene Bergen, Asker, 
Horten, Nesodden, Nordre Follo, Steinkjer, Ålesund, 
Gausdal og Luster 

• Definere en beste-praksis prosess for kommunal 
planlegging, digitalisering av kommunale planer og 
samspillet mellom planer (12 årige kommune 
planer) og økonomi/handlingsplanen

• Utvikling av verktøy/modul som støtter og 
digitaliserer prosessen og publisering av planer

• Utvikling av neste generasjon Framsikt 
brukergrensesnitt, nye innholdsobjekter og ny 
funksjonalitet for arbeid med tekster og digitale 
dokumenter som vil komme til resten av Framsikt 
når ferdig og stabilt



Smakebit – fra faner/tekstfelter til arbeid direkte i dokumentet

• Bruker skal kunne navigere 
i planen gjennom 
innholdsfortegnelse, ikke 
faner

• Tekstfunksjon eller aktuell 
Framsikt funksjon åpnes 
direkte fra 
innholdsfortegnelsen

• Planredaktør kan endre 
innholdsfortegnelsen

• Forhåndsvisning av web 
dokument



Langsiktige utvikling



Prioriterte utviklingsområder - teknologi og arkitektur

• Integrasjonsarkitektur
• Deling og benchmarking med andre kommuner
• Tjenester for sikker tilgang Framsikt data and logikk
• Digital assistenter for ledere som er ikke-økonomer, AI for predikasjon og 

prognoser 
• Mer innebygd sikkerhet i produkt, plattform og Framsikt organisasjon
• Mobile app’er og UX



Prioriterte utviklingsområder – funksjonalitet og moduler

• Kommunale planer (i utvikling)
• Integrasjoner
• Styringsdata for Pleie og omsorg, grunnskole, barnehage og sosiale tjenester
• Konsolidering (kommunale foretak m.m.) – budsjett og regnskap
• Gebyradministrasjon
• Perspektivanalyser – 10 til 20 år
• Prosjektrapportering
• Balanseregnskap og noter til årsregnskapet
• Lønnskontroll
• Finansanalyse – integrasjon eller utvikling ?
• Rapportering på 10 faktor og brukerundersøkelser
• Eierskap-oppfølging
• Oppfølging underleverandører
• Risikoanalyser/ROS
• Internkontroll (TQM, Compilo)
• Selvkostanalyser

Framsikt vil løpende utforske behov for nye funksjoner og moduler innenfor 
rammen av plansystemet og styringsårshjulet



Prioritert utvikling i 2020



Videreutvikling - Analyse

• Større fleksibilitet i indikatoranalyser
• Større fleksibilitet i bruk av befolkningstabeller/grafer i dokumenter
• Følger utvikling av datasett for bærekraftanalyse tett



Videreutvikling - Økonomiplan og årsbudsjett

• Ny arkitektur for investeringer – bedre støtte for 10-års budsjett, fleksibel prosjektstruktur og 
unngå oppdatering av investeringsbudsjett i flere budsjettprosesser

• Videreutvikling av funksjonalitet for tjenesteorientering basert på erfaringer herunder 
sammenslåing av Målstruktur og bilder for Innspill og tekstbidrag

• Bedre synkronisering av Økonomiplan og detaljbudsjett
• Oppdatering Strategimodulen med administrasjonsbilde
• Gebyrmodul
• Konsernmodul
• Forenklet støtte for samspill med regneark for dynamisk fordeling av budsjettrammer basert 

på budsjettmodeller



Videreutvikling Rapportering

• Endringsønsker som flere prognosetyper, se tidligere 
prognoser

• Dokumenteksport fra skjermbildet for månedsrapport
• E-postvarsling ved ny rapport, purring og retur av 

rapport
• Ny funksjonalitet i web dokument for rapportering 

(Årsrapport) fra Økonomiplan 2020 som kart, grafikk
på nøkkeltall, interaktive måltabeller, rapportering på 
bærekraft og klimatiltak

• Enklere rapportering på satsnings-/fokusområder
• Videreutvikling tjenesteorientering basert på 

erfaringer
• Forbedringer ved rapportering på mål, sykefravær, 

økonomiplantiltak etc
• Nye forskriftsskjema ved rapportering på 2020
• Automatisk inndragning og tilbakeføring av budsjett til 

tiltak i takt med rapportert framdrift



Videreutvikling Virksomhetsplan og -styring

• Virksomhetsplaner for avdelinger
• Bedre kobling mellom rapportering 

og virksomhetsplan mht mål og 
oppdrag

• Enklere oppgaverapportering
• Web publisering av virksomhetsplan

• Flere widgets på Min side for mål og resultatstyring
• Dynamisk nøkkeltall og styringsinformasjon
• Endringsønsker Min styringsrapport
• Prosjektrapportering
• Styringsinformasjon for pleie og omsorg, barnehage, skole og sosiale 

tjenester



Selvbetjening og integrasjoner

Integrasjoner levert:
• Motta regnskapssammendrag
• Motta regnskapsbilag
• Sende budsjettendringer (UBW)

Integrasjoner under test/utvikling:
• Motta konteringsdimensjoner
• Brukersynkronisering

Integrasjoner planlagt:
• Motta sykefravær
• Motta budsjettendringer
• Sende budsjettendringer (Visma)

Selvbetjening i Framsikt
• Stabil web publisering
• Organisasjonsstruktur
• Gyldige verdier prosjekt og hovedprosjekt
• Gyldige verdier konto, ansvar og funksjon
• Import regnskap og budsjett
• Kolonnevalg tabeller i dokumenter
• Egendefinerte tekstfelter/maler
• Forskriftsskjema

En rekke nye selvbetjeningsfunksjoner er planlagt i 2020

Er nå 25 kommuner som har minst en integrasjon



Sprint 105

Oppdatering pilot 13/2-20

Oppdatering prod 19/2-20



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 13.februar 2020

• Årsbudsjett
– Nye forskriftsskjema for årsbudsjettet

– Detaljbudsjett – Mulighet til å åpne igjen Budsjett som er markert som ferdig

– Rammeoppfølging – Utfylling av dummyverdier fra oppsett ved eksport Budsjett samt ved
overingføring via integrasjon for budsjettdata til UBW



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 13.februar 2020

• Rapportering
– Web publisering – nøkkeltall på tjenesteområdeside + mer grafikk

– Web publisering – mulig å kopiere bilder fra maler i tidligere perioder



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 13.februar 2020

• Rapportering
– Månedsrapport – Økonomistatus – Oppslag prognose – valg på registrering av totalprognose

eller endring prognose per periode

– Månedsrapport – Investering - direkte oppdatering av godkjenningsvedtak inkl URL til vedtak fra
månedsrapporten

– Månedsrapport – Fravær – Oppsettvalg for kvartal, tertial eller måned

– Månedsrapport – Fravær – Oppsett for valg av tekstbokser ved rapportering fravær

– Månedsrapport – Fravær – Visning av fraværsgraf (2) fra Min styringsrapport i tillegg til tabell med 
fravær ved rapportering

– Lønnsprognose – Funksjon sperret om det ikke finnes en aktiv rapport med prognoseforslag som
inkluderer lønnsprognose

– Finansieringsprognose/månedsrapport – Forbedringer rebudsjettering etter avsluttet
årsregnskap, beregning av avvik/forslag til budsjettendring utfra om rebudsjetteringen er vedtatt
eller ikke

– Sentral avsatte midler tiltak (SAM) – Oppdatering av budsjettrammer



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 13.februar 2020

• Administrasjon
– Organisasjonsstruktur – Oppslag hvilke brukere som har tilgang til en organisasjonskode

– Organisasjonsstruktur – Advarsel med ansvar uten tilganger

– Brukere – Superbrukere og Administrasjonsbrukere automatisk tilgang til alle ansvar

– Brukere – Mulighet for automatisk oppdatering av tilganger ved kobling av nye ansvar til
organisasjonskoder med tilganger

• Strategi
– Nytt administrasjonsbilde for å starte utredninger – følges av endringer i

utredningsskjermbildet i neste oppdatering i mars 2020

• Generelt
– Tekstfelter – bedre advarsel om det er flere brukere som oppdater tekstfelt



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 13.februar 2020

• Kommunale planer
– Mine planer – Registrering av mål (satsningsområder, hovedmål, delmål)

– Mine planer – Registrering av strategier



Sprint 106

Oppdatering pilot 12/3-20

Oppdatering prod 18/3-20

Endringer i planlagt innhold vil skje etter endelig
estimering



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 12. mars 2020

• Analyse
– Administrasjonsfunksjonalitet for å opprette egne maler

– Sysselsetting – Både tabell/graf samt kunne velge mellom arbeidssted/bosted i alle visninger

– KOSTRA – Sortering på alle kolonner

– KOSTRA – Valgfritt antall år i visninger

• Strategi
– Oppgradert brukegrensesnitt i utredningsbildet inkl org velger



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 12. mars 2020

• Økonomiplan
– Hovedoversikt – Nytt år – Validering av gyldige ansvar, funksjoner og mulighet for ompostering

– Investeringer – ny datamodell/arkitektur for investeringer som støtter 10 og 20 års
investeringsplaner, lagring av budsjettdata for investeringer på tvers av budsjettprosess samt
alternative prosjekthierarkier – DEL I



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 12. mars 2020

• Rapportering
– Finansieringsprognose – mulighet til å registrere med endringskode

– Min styringsrapport – Forbedret ytelse og stabilitet i periodisk visning

– Månedsrapport – Avvikstiltak - Kolonnevelger

– Månedsrapport – ny fane for dokumenteksport på eget område

– Import investeringsprognoser – forbedret feilhåndtering ift validering og format

– Rapport investeringsprognoser – Flere felter fra rapportering investeringer inkl
godkjenningsvedtak

– Dokumenteksport – Mulig å endre valget Redigermodus når det er satt av andre

– Dokumenteksport – Oppdatere alle tabeller til standard design på kolonneoverskrifter



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 12.mars 2020

• Rapportering
– Web publisering – Kart over investeringer

– Web publisering – Nytt magebelte på hovedside med fokusområde – detaljside med bokmerker
per kapittel innen fokusområder

– Web publisering – Investering – Popup – Mulighet for å vise tabell med beløp per endringskode

– Web publisering - Måltabell – Nye kolonner for fokusområde og FN Bærekraft mål samt søkefilter
og interaktiv visning av status

– Web publisering – nøkkeltall på tjenesteområdeside med grafisk symbol, grafisk symbol på
hovednøkkeltall samt Samlet prognoseavvik og sykefravær som hovednøkkeltall



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 12. mars 2020

• Virksomhetsplan
– Virksomhetsplan – Oppdrag – Symbol for å vise delegering og felt for URL til vedtak

– Virksomhetsplan – Sjekkliste – Ny funksjonalitet for repeterende sjekklistepunkter

– Velge hvilke mål/indikatorer som skal vises i månedsrapporten for rapportering (frekvens)

– Status sjekkliste - Vise status for valgt periode, ikke år



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 12. mars 2020

• Min side
– Offisielle sider kan redigeres av superbrukere

• Administrasjon
– Organisasjonsstruktur – feilmelding ved tjenester uten tilknytning i tjenestestruktur

– Bedre feilhåndtering i Integrasjonsstatus mht manglende ansvar etc

• Kommunale planer
– Registrering av oppdrag og økonomiplantiltak



Sprint 107

Oppdatering pilot 20/4-20

Oppdatering prod 23/4-20

Endringer i planlagt innhold vil skje etter endelig
estimering



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 20. april 2020

• Analyse
– Dokumenteksport – Kapittel for kvartalsvis befolkningsutvikling

– Dokumenteksport – Kapittel for Sysselsetting

• Strategi
– Ny fane med oppsummering av tiltak i utredningen



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 20. april 2020

• Økonomiplan
– Innspill og tekstbidrag – Mål – Delegering av mål slik som i Målstruktur, valg om 

mål/indikatorer skal rapporteres, dokumentversjon på mål/indikator samt filter på indikator for 
type effekt (DFO)

– Innspill og tekstbidrag – Funksjon i administrasjon for låsing av budsjettår for tekstendringer

– Målstruktur – Ny fane for fokus/satsningsområde tekst med egendefinerte felt fra mal

– Investeringer – ny datamodell/arkitektur for investeringer som støtter 10 og 20 års
investeringsplaner, lagring av budsjettdata for investeringer på tvers av budsjettprosess samt
alternative prosjekthierarkier – DEL II

– Hovedoversikt/Rammer og prosess – Budsjettrunder – Vis steg på budsjettrunde

– Hovedoversikt – Nytt år – se brukernavn og tidspunkt for siste kopiering på hvert element

– Tekniske justeringer – Mulighet for lagring av lønnsreserve på sektornivå

– Dokumenteksport – visning av hvem som startet eksport og når



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 20. april 2020

• Virksomhetsplan
– Mål – Popup med historisk utvikling på indikatorer

• Min side
– Ny widget for visning av forfalte sjekkliste-punkter

• Årsbudsjett
– Rammeoppfølging – Sjekkboks for å velge om åpne budsjettendringer skal inkluderes

– Lønnsbudsjett – Månedsverk – Eksportfunksjon til excel



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 20. april 2020

• Rapportering
– Import av ønskede budsjettjusteringer

– Min styringsrapport – Sykefravær – visning av totalt antall ansatte og antall med sykefravær

– Prosjektstatus – Ny kolonne for regnskap denne periode samt drilldown til konto og bilag. 
Knapp for å låse prosjektrapportering fra Oppstart rapport

– Oppstart rapportering – Nye knapper for oppdatering prognose

– Prosjektrapportering/Månedsrapport – Investeringer – Popup prognose – Eksport til excel av 
detaljer

– Månedsrapport – Investeringer – Hente rapporterende avdeling fra Investeringsbildet og ikke
fra rapportvarehuset



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 20. april 2020

• Rapportering
– Månedsrapport – Oppslag prognose – ny profil som tar siste måned lønn og gjenværende

Budsjett på øvrige poster

– Månedsrapport – Økonomistatus – automatisk lagring ved avslutting fullskjermmodus

– Månedsrapport – Økonomistatus – Rolle 2 kan skrive sentral kommentar direkte i rapport

– Månedsrapport – Økonomistatus – Ny popup som viser prognose på tidligere perioder

– Månedsrapport – Oversikt – Oppdatert 1A visning ihht ny forskrift for 2020

– Sentral avsatte midler (SAM) – rapportering av status tiltak og oppdatering av ramme

– Månedsrapport – Mål – Mulighet for å rapportere status på delmål

– Månedsrapport – Investeringer – Hente rapporterende enhet fra investering og ikke
datavarehus



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 20. april 2020

• Rapportering
– Dokumenteksport – visning av hvem som startet eksport og når

– Dokumenteksport – Mulighet til å endre navn og type mal

– Dokumenteksport – Tjenesteområde – Nytt kapittel med ønskede investeringer

– Dokumenteksport – Fokusområde – Nytt kapittel med status oppdrag

– Web publisering – Status økonomistatus – Mulighet for å klikke direkte til tjenesteområde

– Web publisering – Måltabell – symbol for oppdrag og tiltak – popup med status



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 20. april 2020

• Kommunale planer
– Kobling mellom Kommunale planer og Økonomiplan

• Administrasjon
– Oppsett sentrale konto og ansvar/tjeneste (1A)

– Selvbetjening Tags

– Organisasjonsstruktur – Eksport av struktur til excel

– Import av fraværsdata



Sprint 108

Oppdatering pilot 14/5-20

Oppdatering prod 20/5-20

Endringer i planlagt innhold vil skje etter endelig
estimering



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 14. mai 2020

• Analyse
– Dokumenteksport – Klimastatistikk



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 14. mai 2020

• Økonomiplan
– Dokumenteksport – Diverse arkitekturforbedringer forbedret ytelse og økt robusthet

– Dokumenteksport og Hovedoversikt – Flere valgmuligheter og større fleksibilitet på økonomisk
nøkkeltall med handlingsregler

– Diverse forbedringer web publisering for universiell utforming og tilgjengelighet

– Mulighet for å hente tiltak i Økonomiplan fra utredninger (Strategi)



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 14. mai 2020

• Årsbudsjett
– Ny funksjon for 1A/1B visning av budsjettreguleringer (revisjonsspor)

– Administrasjon årsbudsjett – funksjonalitet for bedre styring av synkronisering mellom
økonomiplan og årsbudsjett

• Virksomhetsplan
– Oppsett for organisasjonsnivå som kan delegere oppdrag

– Ny rapportfunksjon for å se hele målhierarkiet i kommunen på alle nivå

• Rapportering
– Månedsrapport – epost varsling ved ny rapport, retur og forfalt frist

– Månedsrapport – top banner – visning per neste org nivå og ikke ansvar

– Min styringsrapport – Flere kolonnevalg og ytelseforbedringer

– Ny funksjon for rapportering på status økonomiplan tiltak og SAM midler



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 14. mai 2020

• Min side
– Diverse forbedringer i widget for måltabell

• Kommunale planer 
– Web publisering av kommunale planer

• Administrasjon
– Oppsett kontogruppering - Rapportering

– Oppsett dokumentversjoner – Økonomiplan

– Oppsett investeringsprogram - Økonomiplan

– Oppsett tabell “Driftsbudsjett med endringer” i Økonomiplan mht summeringsnivå og
endringskoder/tiltakstyper



Sprint 109

Oppdatering pilot 11/6-20

Oppdatering prod 17/6-20

Endringer i planlagt innhold vil skje etter endelig
estimering



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 11. juni 2020

• Økonomiplan

– Befolkningsutvikling – Større valgfrihet med bruk av grafer/tabeller og egendefinert tekst

– Dokumenteksport – nytt kapittel for statistikk bærekraft/smart city

– Dokumenteksport – Måltabeller - Kolonner for satsningsområde og FN Bærekraft mål

– Investeringer – oppdatering av drift med rente og avdragseffekt

– Web publisering – Eget “magebelte” på web for  fokusområde/satsningsområde

– Hovedoversikt/Rapport drift – visning av totalbeløp økonomiplantiltak over flere
budsjettprosesser

• Konsern (ny)
– Konsolidering av konsernbudsjett for kasse og kommunale foretak i eget firma + 

dokumenteksport vedlegg økonomiplan for konsernbudsjett skjema



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 11. juni 2020

• Årsbudsjett
– Detaljbudsjettering – Visning av veiledningstekst samt valgt kolonneoverskrift på “Siste

Budsjett” – Begge styrt fra administrasjon årsbudsjett

• Virksomhetsplan
– Epost varsel oppgaver og oppdrag

• Rapportering
– Investeringer – ny datamodell/arkitektur for investeringer som støtter 10 og 20 års

investeringsplaner, lagring av budsjettdata for investeringer på tvers av budsjettprosess samt
alternative prosjekthierarkier – DEL III



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 11. juni 2020

• Administrasjon
– Selvbetjening periodiseringsnøkler Budsjett

– Selvbetening av gyldige verdier for frie dimensjoner

– Selvbetjening av tjenestestruktur

– Oppsett systemparametere

Planlagt utvikling ifm Kommunale planer er ikke lagt inn
i oversikten



Sprint 110

Oppdatering pilot og prod 2/7-20

Endringer i planlagt innhold vil skje etter endelig
estimering



Foreløpig planlagt funksjonalitet til 2. juli 2020

• Årsbudsjett
– Selvbetjening oppsett, import og generering av lønnsbudsjett

• Virksomhetsplan
– Ny funksjonalitet for statusvisning oppdrag og oppgaver

• Min side
– Forbedringer delegering av skrivebord

Planlagt utvikling ifm Kommunale planer er 
ikke lagt inn i oversikten


