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Fakta/vurdering:
I henhold til økonomireglementets § 3.2.2 er formannskapet gitt myndighet til å bestemme
fremdrift og opplegg for de årlige budsjett- og økonomiplanprosesser innenfor de frister som
er bestemt direkte i kommunens økonomireglement. Rådmannen foreslår en fremdriftsplan
i 2019 som stort sett tilsvarer fjorårets. Fremdriftsplanen må også vurderes i lys av den
administrative kapasiteten.
I fremdriftsplanen har en i tillegg til selve budsjettarbeidet tatt med arbeidet med
rapportering. Dette omfatter tertialrapportering, halvårsrapportering for
investeringsprosjekter, avslutning av investeringsprosjekter, budsjettjustering av
investeringsprosjekter, årsberetning og regnskap.
Forslaget til fremdriftsplan for arbeidet med økonomisaker i 2019 er satt opp med grunnlag i
vedtatt møteplan for 2019.
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Dialogkonferansen mellom komiteene og utvalgte resultatenheter avholdes 24.4.2019. Det
nærmere opplegget for konferansen forutsettes drøftet mellom ordfører og komitelederne.

Årsberetning og årsregnskap 2018 vil foreligge som trykte dokumenter medio april og
møteplanen legger opp til behandling i formannskapet 8.5.2019 og i kommunestyret
15.5.2019.
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Når det gjelder offentliggjøring av rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan
2020-2023, er tidligere års opplegg videreført. Dette medfører at det går om lag en måned
fra forslaget offentliggjøres til det behandles i kommunestyret.

Forslag til vedtak:
Fremdriftsplan for arbeidet med økonomisaker i 2019 godkjennes slik den er beskrevet i
saksfremstillingen.
Rådmannen i Ringsaker, 11.1.2019

Jørn Strand
Rita Hidemstrædet
økonomisjef

Espen Hvalby
assisterende rådmann

23.01.2019 FORMANNSKAPET
Endringsforslag, foreslått av Tone Høisveen, Ringsaklista
Fremskynde offentliggjøring av budsjett med 2 dager, til 13. november.
Votering:
Forslag fremmet i møtet fikk 1 stemme og falt.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FSK - 003/19:

Vedtak:
Fremdriftsplan for arbeidet med økonomisaker i 2019 godkjennes slik den er beskrevet i
saksfremstillingen.
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