
Forord 

 

§ 44.Økonomiplan. 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 

 

2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 

 

3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og  gi 

en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 

planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 

 

4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for 

de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6. 

 

5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, 

skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 

 

6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket 

treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk 

styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 

 

7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 

alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. 

Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 

 

8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. 

  

 

§ 45.Årsbudsjettet. 

1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende 

kalenderår. 

 

2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket 

treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk 

styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 

 

3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 

alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. 

Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 

 

4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og 

fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. 

 

Vedlagt følger Formannskapets innstilling som herved legges ut for alminnelig ettersyn. 

Formannskapets innstilling legges også ut på Båtsfjord kommunes hjemmeside. 

Kommunestyret behandler økonomiplan og budsjett på sitt møte 14.12.2016. 


