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Rapportering i Framsikt

Måneds-/tertial-/årsrapportering



Agenda

• Innledning – Styringsårshjul og digitalisering

• Publiserte tertial- og årsrapporter

• Hva rapporteres det på, når og av hvem?

• Demo av rapportering
– Oppsett av rapportering

– Eksempel rapportering for oppvekstleder og rektor

– Min styringsrapport og Min side

– Prognoser og valg av prognoser

– Rapportering på investeringer og prosjekt

– Publisering

• Innføring av Rapportering
– Tidspunkt, integrasjoner og innhenting datagrunnlag



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

-Klimatiltak

-Klimabudsjett

(web-publisering)

Årsbudsjett

Detaljert 2020

-Årsbudsjett

-Lønnsbudsjett

-Periodisering

Virksomhetsplan

Konkretisert 2020

-Konkrete mål, 
oppgaver og tiltak for 
virksomhetene, inkl

verbalvedtak

Rapportering

Status 

(mnd, år)

-Tertialrapport

-Årsmelding 

(web-publisering)

Digitalt verktøy for Analyse, mål- og virksomhetsstyring



Digitaliser rapporteringen
Hva innebærer det å digitalisere rapporteringen 
med Framsikt?
For innbyggere (ansatte) og politikere:
❖ Tillit, trygghet og synliggjøring av kommunens 

oppnådde resultater for politikere og innbyggere -
med heldigitale års- og tertialrapporter på nett

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

statistikker, regnskaps- og lønnsdata)
❖ Ett styringsverktøy for alle med budsjett- og 

rapportansvar (enklere å forstå, dele, delegere og 
rapportere)

❖ Gir økt eierskap til kommuneplan, økonomiplan og 
virksomhetsplan via konkrete mål fra kommunen til 
den enkelte virksomhet og den enkelte leders 
rapportering

❖ Kombinerer og visualiserer via tall, grafikk og tekst 
(flere kan oppdatere og se status i samme verktøy)

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

lønnssystem



Digitale tertial- og årsrapporter

Digitale Års- og tertialrapporter:
https://framsikt.no/rapportering/digitale-rapporter-fra-framsikt/

https://framsikt.no/rapportering/digitale-rapporter-fra-framsikt/


Eksempler på publiserte rapporter

https://pub.framsikt.net/2018/gjovik/mr-201812-%C3%A5rsberetning_2018/#/

https://pub.framsikt.net/2019/noreoguvdal/mr-201908-nu_2_19#/

https://pub.framsikt.net/2018/gjovik/mr-201812-%C3%A5rsberetning_2018/#/
https://pub.framsikt.net/2019/noreoguvdal/mr-201908-nu_2_19#/


Hva rapporteres det på, når og av hvem?



Elementer i rapporteringen
✓ Rapporter på alle elementer 

fra økonomiplan
✓ Integrasjon mot regnskaps- og 

lønnssystemer i 
kommunesektoren

✓ Rollebasert rapportering –
oppover – drilldown nedover

✓ Fleksibilitet i hva som 
rapporteres pr måned eller 
tertial

✓ Fleksibilitet i valg av Økonomiske
prognoser

✓ Rapporter på måleindikatorer fra 
Analyse eller andre 
nøkkeltall/aktivitetstall

✓ Rapporter på politiske og adm. 
oppdrag og oppgaver fra 
Virksomhetsplan

✓ Sjekklister fra
Virksomhetsplan for 
internkontroll



Demo av Framsikt Rapportering

#Brukerforum2019 @Framsikts brukerforum 2019



Hvordan innføres Framsikt Rapportering

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

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


Spørsmål?

#Brukerforum2019 @Framsikts brukerforum 2019
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