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Bestilling fra bystyret

I vedtak av handlingsprogrammet for 2020-2023 ble følgende 
tilleggsforslag vedtatt:

Når rådmannen legger frem handlingsplan for 2021-2024 ber 
bystyret om:

• at det er en tydelig sammenheng mellom handlingsplanen 
og kommuneplanens samfunnsdel 





Kontekst for arbeidet

• Krevende økonomisk situasjon for kommunen, spare 190 mill. 
kroner i 2021 og summen var økende i perioden. 

• Korona mars 2020

• Posisjon uten flertall, ca. 13 konstellasjoner i bystyret



Fra overordnede mål til prioritering

Langsiktig samfunnsdel

Økonomiplan med prioriteringer innenfor den øk.rammen til kommunen i fire års perioden.

Kobling mellom 

prioriteringer/mål fra 

samfunnsdel til 

handlings- og 

økonomiplan



Tidlig forankret politisk

• Samfunnsdelens handlingsdel inngår i Handlings- og 
økonomiplanen. Prioriteringer for perioden (4 år) fremgår, med 
utgangspunkt i Samfunnsdelen. 

• Strukturen i nye HØP endres fra tidligere HP-dokument for å 
tydeligere få frem sammenheng til samfunnsdelen. 



Tre satsingsområder:

• Godt liv for alle (S1)
• Dekker bærekraftsmål: god helse, god utdanning, mindre ulikhet, likestilling 

mellom kjønnene, fred og rettferdighet

• Grønt samfunn (S2)
• Dekker bærekraftsmål: stopp klimaendringene, livet under vann

• Regional vekst (S3)
• Dekker bærekraftsmål: bærekraftige byer og samfunn, anstendig arbeid og 

økonomisk vekst

Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene. Dette bærekraftsmålet er 
overgripende for alle de andre og inngår i alle satsingsområdene. Helt 
avgjørende for å oppnå satsingsområdene.



Illustrasjon



Struktur

• Kapittel 1 – Rådmannens innledning

• Kapittel 2 – Organisering, administrasjon og styring

• Kapittel 3 – Overordnede føringer for handlings- og 
økonomiplanperioden.

• Kapittel 4 – Satsingsområder
• Godt liv for alle

• Grønt samfunn

• Regional vekst

Prioriteringer fremkommer 

under hvert satsingsområde 

for hele kommunen.



• Kapittel 5 – Klimabudsjett

• Kapittel 6 – Driftsbudsjett

• Kapittel 7 - Investeringsbudsjett

• Sektorkapitlene

• Prioriteringer i perioden organisert under de tre satsingsområdene



Lik struktur på sektorkapitlene

• Innledning

• Status og utfordringer

• Prioriteringer 
• Godt liv for alle

• Grønt samfunn

• Regional vekst

• Samarbeid for å nå målene



Oppfølging

• Sammen med kommunikasjon lagde vi en skriveguide for 
sektorkapitlene.

• Likere kapitler i oppbygging – skal gjøre dokumentet enklere å lese 
og tydeligere vise profil/sammenheng til samfunnsdel.

• Oppfølging av hver enket kommunalsjef
• «Tvunget» til å skrive prioriteringer under satsingsområdene som skissert.

• Alle fulgte lik mal, lettere å få oversikt

• Kap. 4 ble oppsummeringen over hva vi skulle arbeide for i 4 års perioden.

• Videre oppfølging i organisasjonen, virksomhetsplaner og 

årsrapport.



Virksomhetsplaner og årsrapportering

• Alle enhetene lager virksomhetsplaner og beskriver 
prioriteringer under samme satsingsområder. 

• Klar kobling til HØP og samfunnsdel.

• Årsrapport: svarer ut hva man har oppnådd.



Takk for meg!


