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Framsikt Økonomi- og handlingsplan



Agenda

• Innledning – styringsårshjul og digitalisering

• Sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel 
(handlingsdel)

• Publisering av økonomi- og handlingsplan

• Elementer i en økonomi- handlingsplan

• Sammenheng økonomiplan og årsbudsjett

• Hvordan innføres Framsikt økonomi- og handlingsplan?

• Demo av økonomi- og handlingsplan

• Spørsmål?



Innledning



Framsikt – Anvendelse i 
styringsårshjulet

Analyse

2019 Hvor er vi?

-Analyse inkl
Befolknings-
prognoser, 

-Klima og bærekraft

Økonomi-/ 
handlingsplan

Hvor skal vi? 
2020-2023

- Økonomiplan

- Handlingsplan

-Klimabudsjett

(web-publisering)

Årsbudsjett

Detaljert 2020

-Årsbudsjett

-Lønnsbudsjett

-Periodisering

(web-publisering)

Virksomhetsplan

Konkretisert 2020

-Konkrete mål og 
(verbal)tiltak for 
virksomhetene

Rapportering

Status

-Tertialrapport

-Månedsrapport

-Årsmelding 

(web-publisering)

Digitalt verktøy for Analyse, planlegging, budsjett og virksomhetsstyring



Digitale økonomi- og handlingsplaner

Digitale Økonomi- og handlingsplaner:

https://framsikt.no/okonomiplan/digitale-planer-fra-framsikt/

Data gjenbrukes fra alle modulene 
Publiser direkte på web Økonomi- og 
handlingsplan, årsbudsjett

https://framsikt.no/okonomiplan/digitale-planer-fra-framsikt/


Digital økonomi-/handlingsplan

Hva betyr det å digitalisere med Framsikt?
For innbyggere (ansatte) og politikere:
❖ Tettere involvering via heldigitale økonomi-

/handlingsplaner på nett
❖ Tillit, trygghet og synliggjøring av kommunens 

planer og tiltak - for politikere og innbyggere

For kommuneledelse, økonomiavd, tjenesteledere:
❖ Vi henter og tilrettelegger offentlige data for dere 

(Analyse, statistikk og prognoser)
❖ Ett styringsverktøy for alle med budsjettansvar 

(enklere å forstå, dele og samhandle, delegere og 
senere rapportere)

❖ Gir økt eierskap til kommuneplanens samfunnsdel 
via konkrete mål for kommunen og den enkelte 
leders mål, tiltak og budsjett

❖ Kombinerer og visualiserer via tall, grafikk og tekst 
(flere kan skrive/redigere/lese i samme verktøy)

❖ Brukervennlig, alltid tilgjengelig og oppdatert 
❖ Integrert med kommunens økonomi- og 

lønnssystem



Sammenheng med kommuneplanens 
handlingsdel



Mål forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel

✓ Basert på kommuneplanens 
samfunnsdel utarbeider  
kommunalområdene mål for 
kommende 
økonomiplanperiode  

✓ Bred prosess hvor alle i 
kommunalområdene er 
involvert i målformuleringene

✓ Gitt økt eierskap til prosess, 
mål og rapportering 



Eks: Horten - Mål fra økonomiplanen som skal bidra til 
å nå et av fokusområdene i kommuneplanen



Eks: Asker kommune og forankring i FNs 
bærekraftmål

FNs bærekraftsmål som 
rammeverk
Fellesnemnda for nye 
Asker kommune har 
vedtatt å benytte FNs 17 
bærekraftsmål som 
rammeverk i utformingen 
av kommuneplanen for 
den nye kommunen. 
I 2020 vil den nye 
kommunen ha lokale mål i 
kommuneplanen, som ses 
i sammenheng med de 
globale målene og 
delmålene i FNs 
bærekraftsmål.



Publisering av økonomi- og 
handlingsplan 



Eks Publiserte økonomi og 
handlingsplaner

https://pub.framsikt.net/2020/hadsel/bm-2020-hp/#/

https://pub.framsikt.net/2020/bergen/bm-2020-hop20-23/#/home

https://pub.framsikt.net/2020/hadsel/bm-2020-hp/#/
https://pub.framsikt.net/2020/bergen/bm-2020-hop20-23/#/home


Elementer i en økonomi- og 
handlingsplan



Elementer i økonomi- og handlingsplan
Klimabudsjett
- Legg inn klimatiltak

FNs bærekraftmål
- Knytt mål til FNs bærekraftmål

Konsekvensjustert budsjett
- Kombinert med muligheter for 
framskrivning

Innspill fra tjenesteområdene
- Grensesnitt tilpasset de ulike rollene

Rammekontroll og simulering
- Fortløpende se effekten av 
budsjettforslag og justeringer

Investering og finansiering 
- Enkelt se effekten av ulike 
investeringer



Sammenheng økonomiplan og 
årsbudsjett



Økonomiplan kontra årsbudsjett

✓ År 1 i økonomiplanen og i 
årsbudsjettet er to ulike datasett 

✓ Fra økonomiplanen: 

✓ Ramme 

✓ Alle konteringslinjer 

✓ Årsbudsjettet er grunnlag for 
rapportering 

✓ Opprinnelig budsjett i 
årsbudsjettet er grunnlaget for 
neste års økonomiplan 



Hvordan innføre Framsikt Økonomi- og 
handlingsplan

https://framsikt.no/hvordan-kommer-vi-i-gang-med-framsikt/

https://framsikt.no/hvordan-kommer-vi-i-gang-med-framsikt/


Demo av økonomi- og handlingsplan

#Brukerforum2019 @Framsikts brukerforum 2019



Spørsmål?

#Brukerforum2019 @Framsikts brukerforum 2019
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