
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Sakshandsamar:  Jarle Skartun Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 21/2610-1   

 
Økonomiplan og planleggingsprogram 2022-25. Budsjett 2022.  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

 
Arbeidet med øp/budsjett vert vidareført med fokus på tema frå øp-notat nr.1 
Formannskapet/økonomiutvalet ber i tillegg om nærare vurdering av:…………… 
Framdrift vert tilpassa møteplan. 
 
 
 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  ØP-notat 1. 
Uprenta vedlegg:  
 
Samandrag:  

I saka vert det lagt fram eit øp-notat som peikar på tema for nærare drøftingar i 
budsjettarbeidet. 

Formannskapet/økonomiutvalet kan/skal i saka gi sine merknader, ev ta opp tilleggstema for 
avklaring. 

 
Utval som har vedtaksmynde: Formannskapet 
 
Fakta/ Vurdering: 
Budsjettarbeidet politisk er starta opp gjennom dialogmøte med kommunestyret og 
handsaming av halvårsrapporten. Rådmann viser til den saka og presentasjonane nytta i 
dialogmøte. 
 
I vedlagte øp-notat 1 har rådmannen trekt opp dei mest sentrale tema der; prioritering, 
utforming og ressursbruk står til prøving. 
Politisk nivå kan gjerne også ha andre spørsmål og prioriteringar med budsjettfokus og det er 
ynskjeleg at desse kjem inn i prosessen slik at ein får ei god drøfting av prioriteringane. 
Denne saka er derfor først og fremst ei opplisting/kartlegging av dei tema som skal 
avklarast/prioriterast via budsjett/øp. 
 
Budsjettsituasjonen må seiast vere god.                                                                            
God kostnadskontroll og gode lokale inntekter sikrar dette. 
Budsjettendringane, auka rammer, vedtekne i halvårsrapporten vil i stor grad vera 
nødvendige og vidareføra som del av grunnlag for 2022 rammene. Nærare om dette i møte. 
Deflatoren for 2022 er prognosert til 2,9-3%. 
Kommuneopplegget i statsbudsjettet kan ev få nokre endringar utover det som er signalisert 
i kommuneøkonomiproposisjonen avhengig av regjeringsalternativ etter stortingsvalet. 
 
Rådmannen ser ikkje føre seg dei omfattande drøftingane omkring driftsbudsjettet, men vil 
peika på at nivå på investeringsplanen, kapitalforvaltninga og dei lokale inntektene er det 
viktig å ta stilling til 
 
Møteplan for formannskapet er sett opp med plan om drøfting av budsjettarbeidet på kvart 
møte framover. Nærare om framdrift og dei ulike tema i møte. 
 
Dato: 09.09.21                        
 
Jarle Skartun  
rådmann  
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:   
m/kopi til:   
 
 
 
 
 
 



 


