
 

1 Hensikt 
Denne prosedyren beskriver prosessen for planlegging og utarbeidelse av budsjett og økonomiplan, 
med tilhørende roller og ansvar.  
 

2 Omfang 
Prosedyren gjelder selskapets ledelse.  
 

3 Ansvar og myndighet 
Prosesseier er ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av denne prosedyren. 
 
4 Beskrivelse av aktiviteter 
Tabell nedenfor beskriver hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig og hvordan prosessen skal 
gjennomføres. Der det er krav registreringer er teksten fet og understreket. 
 
xx = årstallet budsjettet skal utarbeides og vedtas 
xx(+1) = årstallet for iverksettelse og revisjon av budsjettet 
 
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 for Salten Brann IKS behandles i representantskapet 6. 
november 2020. 
 
Siste behandling i styret er planlegges 08.10.2020 
 
Følgende tidsfrister gis internt i selskapet for å ivareta prosessen frem til behandling i styret og 
representantskapet. 
 
For trinn 10 i prosessen gjennomføres det avdelingsvis aktiviteter med prioriteringer for drift og 
investeringer. I denne aktiviteten skal medarbeidere, hovedtillitsvalgte og vernetjenesten 
involveres i utarbeidelsen av forslag til prioriteringer fra den enkelte avdeling/ansvarsområde. 
Det er viktig at aktiviteter og prioriteringer som går på tvers av avdelingene koordineres. 
 

 
 
Trinn Dato Aktivitet Ansvar 

1.  xx.12.20xx(-1) Styremøte. Forslag til fokus for eiermøtet DL 
2.  xx.01.20xx Eiermøte (utsatt til 25.05.2020) DL 
3.  xx.02.20xx Revisjon beredskapsplan (ny aktivitet) gj.føres i pkt 

10 
ROS-ansv 

4.  xx.02.20xx Overordnet øvingsplan (ny aktivitet) gj.føres i pkt 10 Leder beredskap 
5.  xx.03.20xx Hovedplan for salg av kurs (ny aktivitet) gj.føres i 

pkt 10 
Leder beredskap 

6.  xx.03.20xx Kompetanseplan (ny aktivitet) gj.føres i pkt 10 Avdelingsledere 
7.  15.05.2020 Budsjettverktøy klart til bruk DL 
8.  29.05.2020 Informasjon om rammer til ULS DL 
9.  12.06.2020 Styrets rammer til budsjetteringen Styret 
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Trinn Dato Aktivitet Ansvar 
10.  12.06.2020 - 

21.08.2020 
Budsjettering pr. ansvarsområde inkl. Involvering fra 
medarbeidere, HVO og HTV 

Ledere 

11.  21.08.2020 Ansvarsområdenes utkast til budsjett ferdig Avdelingsledere 
12.  25.08.2020 Leveranse av forslag til investering pr. ansvarsnivå 

budsjett 2021 
Avdelingsledere 

13.  21.08.2020 –  
31.08.2020 

Sammenfatte budsjettforslag. Medarbeidere 
involveres i sammensatt prioritering. 

DL 

14.  25.08.2020 Innspill til endringer i lønnsmasse, tjenester, 
inntekter og investeringer i økonomiplanperioden 
ferdig fra ansvarsområdene 

Avdelingsledere 

15.  28.08.2020 ULS med tilbakemelding på første utkast til budsjett DL 
16.  01.09.2020 Første utkast sendes til styrebehandling DL 
17.  08.09.2020 Første styrebehandling Styret 
18.  01.10.2020 Revidert forslag sendes til styrebehandling DL 
19.  08.10.2020 Andre styrebehandling Styret 
20.  09.10.2020 Utsendelse av sakspapirer til representantskapsmøtet DL 
21.  06.11.2020 Behandling av forslag til budsjett og økonomiplan i 

representantskapet 
Rep.skapet 

22.  20.11.2020 Workshop med regnskap med forberedelse for 
implementering i regnskapssystem. 

DL 

5 Registreringer 
Registreringer forbundet med aktivitetene i denne prosedyren er: 
 

Registrering Arkiv / System Lagringstid Ansvarlig 
Protokoll og sakspapirer til styremøte Elements Evig DL 

Protokoll og sakspapirer til 
representantsakpsmøte 

Elements Evig DL 

6 Referanser 
- Selskapsavtale Salten Brann IKS 

7 Vedlegg 
- Tidslinje budsjettprosess, TQM dokument 289. 

 
 
 
 


