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STYRINGSHJULET 
 
 
OVERSIKT 
 
Kommunens styringshjul (årshjul) sammenstiller den politiske og administrative aktiviteten som inngår 
den systematiske og helhetlige forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kommunens sentrale plan-, 
analyse-, budsjetterings- og rapporteringsprosesser.  
 
Skjematisk oversikt over årets delprosesser. Årlig tilpasning av datoer vs. helligdager og ferieuker. 
 

OPPSUMMERING – EVALUERING – RAPPORTERING:  (…standardmal – som kan fravikes…) 

Årsrapport og årsregnskap 

 Januar, februar: KOSTRA-rapportering inn til Statistisk sentralbyrå (SSB). 

 Januar-mars: interne analyse- og oppsummeringsprosesser i sektorene.  

 Mars: administrativ koordinering og sammenstilling årsrapport og årsregnskap. 

 April: presentasjon og politisk behandling av årsrapport og årsregnskap.  

Statusrapport gjennom året 

 Alle måneder: økonomisk månedsrapportering fra sektorene til rådmannen. 

 Januar, mai, september: rådmannens statusrapportering pr. tertial (forenklet for 3.tertial). 

 

DATAINNSAMLING – ANALYSE – UTREDNING: 

 Hele året: innhenting av innbygger-, bruker- og medarbeidertilbakemeldinger. 

 Januar-mars, Juni-september: sammenstilling og analyse av tilbakemeldinger og styringsdata. 

 Juni-august: innhenting av synspunkter til handlingsdelen for kommuneplanens samfunnsdel m.m.. 

 Hele året: utredning og analyse av aktuelle politiske bestillinger. 
 

STATUSVURDERING – MÅLDRØFTING – PRIORITERING: 

 Januar, mai, september: behandling av statusrapporteringer pr. tertial. 

 April: erfaringsseminar rundt kommunens årsrapport og årsregnskap. 

 April: politisk årsrapportbehandling; drøfting av resultat og utfordringer.  

 April-juni: drøfting av status og prioriteringer etter årsrapporten i utvalg og i formannskap. 

 

BUDSJETTERING – PLANLEGGING: 

 Oktober: framlegg av rådmannens forslag til styringsdokument, inkl. betalingssatser. 

 Oktober/november: politiske spørsmål og administrative svar rundt styringsdokumentet  

 November: framlegg av partipolitiske endringsforslag før behandlingen av styringsdokumentet. 

 November/desember: formell politisk behandling og vedtak av styringsdokumentet. 

 Desember: administrativ fastlegging av årsbudsjettet for neste år. 

 

FORPLIKTELSE – IVERKSETTING: 

 Desember/januar: inngåelse av årets lederavtale mellom rådmannen og kommunalsjefer. 

 Januar: ajourføring av administrative virksomhetsdokumenter – programmering av tiltak. 
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PROSESSOVERSIKT 2020-2021 
Pr. 17.juni 2020 

 
KOSTRA-rapportering for 2020 

15.01.21 : frist for rapportering av sensitive klientdata og barnehage  
15.02 : frist øvrig KOSTRA-rapportering (regnskapsdata og alle andre skjema) 
15.03 : SSB publiserer ureviderte nøkkeltall og grunnlagsdata for 2020 
15.04 : frist for oppretting av tidligere innsendte KOSTRA-data 
15.06 : SSB publiserer endelige nøkkeltall og grunnlagsdata for 2020 

Statusrapportering 

Pr. 2.tertial 2020: 
17.08.20 : melding på Workplace når informasjon foreligger i Framsikt 
27.08    : komplett sykefraværsstatistikk klar (pr. 30.06) 
27.08    : månedsrapport klargjøres i Framsikt for gjennomgang 
27.08-03.09 : analyse/vurdering av regnskapstall i sektorene 
04.09    : frist for kommunalsjefenes statusrapportbidrag til rådmannen (kl. 12.00) 
07.09    : gjennomgang av analyse m/prognose med rådmannens ledergruppe  
10.09    : rådmannen legger fram samlet statusrapport pr. 2.tertial 2020 
uke 38   : behandling av statusrapporten i utvalgene (14-18.09) 
23.09    : behandling av statusrapporten i formannskapet 
24.09    : behandling av statusrapporten i kommunestyret 

Pr. 1.tertial 2021: 
27.04.21 : melding på Workplace når informasjon foreligger i Framsikt 
27.04    : månedsrapport klargjøres i Framsikt for gjennomgang 
27.04    : komplett sykefraværsstatistikk klar (pr. 26.04) 
28.04-06.05 : analyse/vurdering av regnskapstall i sektorene 

07.05  : frist for kommunalsjefenes statusrapport til rådmannen (kl. 12.00) 
10.05   : gjennomgang av analyse m/årsprognose med rådmannens ledergruppe 
12.05    : rådmannen legger fram samlet statusrapport pr. 1.tertial 2021 
uke 20 : behandling av statusrapporten i utvalgene (18-21.05 – ikke mandag 17.05…) 
26.05    : behandling av statusrapporten i formannskapet 
27.05    : behandling av statusrapporten i kommunestyret 

Styringsdokument 2021  (m/ Økonomiplan 2021-2024, Budsjett 2021) 

mai-sept : administrative prosesser rundt Styringsdokument 2021 

17.09 : frist for kommunalsjefenes bidrag til SD 2021 og forslag til betalingssatser 2021 til rådmannen 
oktober : forslag til statsbudsjett 2021 legges fram for Stortinget 

21.10 : rådmannen presenterer forslag til Styringsdokument 2021 i utvidet formannskap 

28.10 : rådmannen holder åpent høringsmøte med formannskapet rundt sitt budsjettforslaget 
uke 44 : partipolitiske spørsmål til rådmannens forslag til Styringsdokument 2021 (frist fredag 30.10) 

uke 45 : rådmannens svar på innmeldte partipolitiske spørsmål (frist fredag 06.11) 

18.11 : frist for innsending av partipolitiske forslag til endringer i Styringsdokument 2021 (kl. 12.00) 

uke 47 : utvalgene behandler egen sektors del i Styringsdokument 2021 m/betalingssatser (16-20.11) 

23.11  : rådmannen legger ut eventuelle merknader til partienes forslag og utvalgenes behandling 

25.11 : formannskapet behandler og innstiller til vedtak av hele Styringsdokument 2021   
10.12 : kommunestyret behandler og vedtar Styringsdokument 2021 

17.12 : effekten av kommunesyrets vedtak innarbeides i sektorenes detaljbudsjetter 

 

Årsregnskap, årsrapport m/årsberetning 2020 

16.12.19 : rådmannen legger informasjon om prosessene  
08.01.20 : frist for innlevering av fakturaer, faktureringsgrunnlag og dokumentasjon sykefravær 
11.01    : frist sektorenes anvisning av regnskapsbilag 
29.01    : frist sektorenes innsending av foreløpig avviksanalyse 
29.01    : frist sektorenes tilbakemelding vdr. årsoppgjørsdisposisjoner 
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22.02   : rådmannen oversender regnskap m/noter til revisjonen (revisjonen ferdig til 14.04) 
15.03    : kommunalsjefenes frist for ferdigstillelse av årsrapportbidrag i Framsikt (kl. 12.00) 
26.03    : nøkkeltallsanalyse med foreløpige KOSTRA-tall 2020 ferdigstilles i Framsikt (kl. 12.00) 
31.03    : rådmannen ferdigstiller og legger ut årsrapport m/årsberetning og årsregnskap 2020 
14.04 : erfaringsseminar med utvidet formannskap rundt årsrapport 2020 
14.04 : frist for revisjonens avleggelse av revisjonsberetning 
15.04    : behandling i kontrollutvalget  
uke 16 : behandling av årsrapport, med drøfting av utfordringer for sektorene, i utvalgene 
28.04    : behandling av årsrapport m/årsberetning og årsregnskap 2020 i formannskapet 

29.04   : behandling av årsrapport m/årsberetning og årsregnskap 2020 i kommunestyret 

 

Overordnede strategi- og planprosesser 2020-2021  

GJØVIK KOMMUNE: 

Pågående kommuneplanrevisjon - arealdelen   
- sommer/høst 20 : gjennomføring av  mekling 
- høst 20/vinter 21  : eventuell 2.gangs høring av og sluttbehandling med vedtak av revidert arealdel 
(behandlingsprosess og vedtakstidspunkt detaljeres senere, avhengig av innsigelsesvurdering/mekling) 

 

Kommunedelplaner, sektorplaner, strategidokumenter mv. 

Hele året  : oppfølging i henhold til føringer i Kommunal planstrategi 2020-2023 
                         og/eller prosesser og vedtak knyttet annen administrativ og politisk behandling. 
 

Regionale og statlige arenaer og saker/prosesser 

 

GJØVIKREGIONEN: 

 Rapportering om saksbehandling og status for aktivitet – til kommunestyret i desember og juni. 

 Revisjon av Strategisk plan for Gjøvikregionen, med rullering av handlingsplan. 

 Oppfølging og påvirkningsarbeid for sykehusetableringer ved Mjøsbrua og i Gjøvik. 

 

MJØSREGIONEN: 

 Oppfølging av vedtatt felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. 

 Utarbeiding og inngålse av forpliktende samarbeidsavtale – for bl.a. byvekstavtale med staten. 

 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE: 

 Vedtak og oppfølging av regional planstrategi – Innlandsstrategien – 2020-2024. 

 Utvikling av medvirkning og plansamarbeid rundt regionale planer. 

 

SAMARBEIDSALLIANSEN STOR-OSLO NORD: 

 Oppfølging og påvirkningsarbeid for prioritering av veg- og banetiltak i Nasjonal transportplan. (NTP) 

 

SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN: 

 Deltakelse og oppfølging av aktuelle plan-, strategi- og beslutningsprosesser. 
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MØTEKALENDER 2020-2021 
Oppdatert pr. 17.juni 2020  

2.halvår 2020 

STYRER - RÅD - UTVALG Juli August September Oktober November Desember. 

KOMMUNESTYRE    241 29 26 101 

FORMANNSKAP   26 9, 23 14,21,282 11, 25 9 

Utvalg Kultur og teknisk  27 17 15 19 3 

Utvalg Oppvekst  25 15 13 17 1 

Utvalg Helse, omsorg og velferd  27 17 15 19 3 

Utvalg Samfunnsutvikling  26 16 14 18 9 

Politisk koordineringsgruppe   11 8 6 10 8 

Kontrollutvalg  25 28 26  14 

Ungdomsråd   17 22 19 3 

Studentråd       

Eldreråd  24 14 12 2 7 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse  24 14 12 2 7 

Internasjonalt råd   16  18 9 

Gjøvikregionen interkomm. politiske råd     5  14 

Regionstyre for Gjøvikregionen   7  16  

Fylkeskommunen  -  Fylkesting 

                             -  Fylkesutvalg 

                             -  Utvalg 

  
25 

23 
15 

2, 30 

20-22 
13 
28 

 
3, 24 

25 

8-10 
15 

2,16 

1.halvår 2021 

STYRER - RÅD - UTVALG Januar Februar Mars April Mai Juni 

KOMMUNESTYRE  281 251 251 291 271 171 

FORMANNSKAP  27 10, 24 10, 24 143, 28 12, 26 2, 16 

Utvalg Kultur og teknisk 21 18 18 22 20 10 

Utvalg Oppvekst 19 16 16 20 18 8 

Utvalg Helse, omsorg og velferd 21 18 18 22 20 10 

Utvalg Samfunnsutvikling 20 17 17 21 19 9 

Politisk koordineringsgruppe       

Kontrollutvalg       

Ungdomsråd       

Studentråd       

Eldreråd       

Råd for personer med funksjonsnedsettelse       

Internasjonalt råd  3  14  2 

Gjøvikregionen interkomm. politiske råd       

Regionstyre for Gjøvikregionen       

Fylkeskommunen  -  Fylkesting 

  -  Fylkesutvalg 
  -  Utvalg  

      

RØDT: Obligatoriske møter i utvalg, formannskap og kommunestyre          GULE FELT :  Møteplan ikke ferdig fastlagt 

1:  Dagmøter i kommunestyret – alle kommunestyremøter fra og med 2021. 
2:  Åpent høringsmøte om rådmannens budsjettforslag 2021-2024 i Styringsdokument 2021 
3:  Erfaringsseminar med utvidet formannskap rundt årsrapport 2020 

 
Møtekalenderen holdes løpende oppdatert på kommunens nettsider. (Dvs. ikke i dette dokumentet…)   


