
   

 

   

 

ÅRSBUDSJETT 2014 - POLITISK BEHANDLING FORMANNSKAPSMØTE 
 

Arkivsaksnr.: 13/2711  Arkiv: 033   
 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

101/13 Formannskapet 20.08.2013 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapets møte 15.oktober 2013 opprettholdes.  

2. Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte 22.oktober 2013.  

3. Rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017 
presenteres i formannskapets møte 22.oktober 2013.  

 

Innledning / bakgrunn 
 

I følge gjeldende møteplan, skal rådmannen presentere rådmannens grunnlagsdokument 
for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017 i formannskapets møte 15.oktober 2013. 

 

Statsbudsjettet for 2014 legges frem en uke senere enn normalt som følge av 
Stortingsvalget, dvs. Statsbudsjettet legges frem 14.oktober 2013. Konsekvensene av 
Statsbudsjettet skal omtales i kommunens budsjettdokument. I tillegg skal KS lage modeller 
for inntektsanslaget etter at Statsbudsjettet er lagt frem, og KS trenger normalt 1-2 dager 
på dette arbeidet. 

 

Rådmannen forventer å måtte gjøre noen justeringer i sitt grunnlagsdokument som følge av 
overnevnte. 

 

Selv om rådmannens grunnlagsdokument for øvrig vil være klart i god tid før 
Statsbudsjettet, kan det bli noe kort tid fra 14. til 15.oktober for å håndtere eventuelle 
konsekvenser av Statsbudsjettet. 

 

Spørsmålet er derfor om rådmannen kan presentere rådmannens grunnlagsdokument for 
budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017 i et formannskapsmøte den 22.oktober 
2013 i stedet for 15.oktober 2013. 
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Alternative løsninger 
 

Rådmannen ser det foreligger 3 alternative forslag til vedtak: 

 

Alternativ 1 

1. Formannskapets møte 15.oktober 2013 utsettes til 22.oktober 2013.  

2. Rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017 
presenteres i formannskapets møte 22.oktober 2013.  

 

Alternativ 2 

1. Formannskapets møte 15.oktober 2013 opprettholdes.  

2. Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte 22.oktober 2013.  

3. Rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017 
presenteres i formannskapets møte 22.oktober 2013.  

 

Alternativ 3 

1. Formannskapets møte 15.oktober 2013 opprettholdes.  

2. Rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017 
presenteres i formannskapets møte 15.oktober 2013.  

 

Rådmannens vurdering 

For å kunne levere et best mulig kvalitetssikret grunnlagsdokument som også håndterer 
eventuelle konsekvenser av Statsbudsjettet, anbefaler rådmannen at grunnlagsdokumentet 
presenteres i et formannskapsmøte en uke senere enn opprinnelig planlagt.  

 

Rådmannen er kjent med at det er flere «tunge» saker på trappene i høst. Men det er noe 
usikkerhet på fremdriftsplanen. For å unngå at det blir for mange saker på samme møte i 
formannskapet i oktober, foreslås et ekstraordinært møte den 22.oktober. Og dersom det 
skulle bli få andre saker, kan en senere vurdere å avlyse møtet 15.oktober 2013. 

 

Rådmannens forslag til vedtak er derfor som alternativ 2 over: 

 

1. Formannskapets møte 15.oktober 2013 opprettholdes.  

2. Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte 22.oktober 2013.  
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3. Rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2014 og handlingsprogram 2014-2017 
presenteres i formannskapets møte 22.oktober 2013.  

 

Dersom formannskapet ønsker å opprettholde dagens møteplan, dvs. alternativ 3 over, vil 
rådmannens grunnlagsdokument baseres på egne inntektsanslag og ev konsekvenser av 
Statsbudsjettet ettersendes. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2013 

 

 

 

 Wenche Grinderud 

 Rådmann 

 

 

Saksbehandler: Knut E. Helland 

 


