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TIDSPLAN FÖR KOMMUNEKONOMIPROGRAMMET, våren 2016 
 
14.1 Det utvidgade sekretariatet för kommunekonomiprogrammet  
kl. 14 – Tidsplanen för beredningen av kommunekonomiprogrammet 

– Innehållet i kommunekonomiprogrammet 2017–2020 (FM, Kommun- och regionförvaltnings-
avdelningen, ministerierna) 
– Utfallet av kommunekonomiprogrammet 2016–2019 

 
14.1 Ministeriernas ramförslag och förslag till texter i planen för de offentliga finanserna till Finans-

ministeriet  
 (sparats i Buketti) 
 
22.1– 5.2 Ansvarspersonerna för de olika sektorerna och budgetavdelningens ledning behandlar ministe-

riernas förslag 
  
9.2 KUTHANEK sammanträder 
 – Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2015 
 – Kommunförbundet hörs inför beredningen av Finansministeriets ståndpunkt 
 
11.2 Sammandrag till regeringen om ministeriernas ramförslag och om utgångspunkterna i bered-

ningen av planen för de offentliga finanserna 
 
18.2 FM:s ståndpunkt offentlig 
 
22.2–26.2  Sportlovsvecka 
 
19.2 Det utvidgade sekretariatet för kommunekonomiprogrammet  
 – Kommunförbundets synpunkter på den kommunala ekonomins utveckling år 2015 
 – Diskussion om antaganden i prognosen för den kommunala ekonomin  
 – Budgetavdelningens experter framför FM:s ståndpunkt 
 – Kommunförbundets framför sina synpunkter på FM:s ståndpunkt 
 
3.3 Ministerierna levererar texterna till kommunekonomiprogrammet 
 
4.3 Ministerierna levererar uppdaterade tabeller för statsbidrag och statens åtgärder (FM:s stånd-

punkt, index) 
 (obs. den ändrade tidsplanen) 
 
9-10.3 Förhandlingar mellan ministerierna och FM 
 
17.3  Det utvidgade sekretariatet för kommunekonomiprogrammet  
 – Tabeller för statsbidrag och statens åtgärder 
 – Genomgång av ministeriernas texter 
 
18.3 Ekonomiska avdelningen uppdaterar de preciserade totalekonomiska prognoserna i Buketti 
 
18.3 Forum för utvärdering av basservicen (rapporten Läget med basservicen) 
 
21.3  Inkomstarbetsgruppen sammanträder 
 
24.3 Det utvidgade sekretariatet för kommunekonomiprogrammet  



  
 
 – Uppskattningen av den kommunala ekonomins utveckling blir klar (Ekonomiska avdelningen) 
 – Preliminära uppskattningar av åtgärdernas verkningar för kommunerna per kommungrupp 

och per område (Kommun- och regionförvaltningsavdelningen) 
  
24.3 Sista ändringar i innehållet, samordning av kommunekonomiprogrammet och kapitel 6 i planen 

för de offentliga finanserna 
 
25.3–28.3  Påsk 
 
29.3 Gemensamt möte för det utvidgade sekretariatet och ekonomisektionen  
 Utkastet till kommunekonomiprogrammet delas ut till KUTHANEK 
  
30.3 KUTHANEK sammanträder  
 
31.3 Utkastet till planen för de offentliga finanserna till regeringen 
 
5.4  Regeringsförhandlingar 
 
7.4   Behandling av planen för de offentliga finanserna i finansutskottet och statsrådets allmänna 

sammanträde 
reserv 13.4  
och 14.4 
 
8.4 Kommunekonomiprogrammet offentliggörs 
reserv 15.4 


