
Forslag til arbeidsplan Handlingsprogram 2018-2021 
Sommer/Høst 2017 

 
 

 

Juni

•Sekretariatet jobber med 
utkast til handlingsprogram 
(HP)

•Faggruppene (sykkel, gange, 
trafikksikkerhet og  
kommunikasjon) jobber med 
innspill til HP

•Adm.koordineringsgruppe 
drøfter ambisjonsnivå og 
utforming av HP

•Arbeidsplan legges fram for 
styringsgruppen i møtet 2. 
juni

•Ukentlige møter sekretariatet 
med bistand fra RFK og SVV

•7. juni møte i AdmK
•2. og 15. juni møte i 
styringsgruppen

August

•Faggruppene vurderer og gir 
innspill til tiltak i HP 2018-
2021. Frist for innspill første 
runde 4 mai. 

•Sekretariatet og 
adm.koordineringsgruppe 
vurderer innspill og innhold i 
HP. 

•Første utkast HP 2018-2021 
klar 10. juli (sendes AdmK før 
ferien)

•Første utkast til HP legges 
fram for styringsgruppen i 
møtet 25. august 2017.

•Saksdokument sendes 
styringsgruppen 18. august. 

•Ukentlige møter sekretariatet 
med bistand fra RFK og SVV

•18. august møte i AdmK
•25. august møte i 
styringsgruppen

September

•Sekretariatet jobber videre 
med HP basert på innspill fra 
styringsgruppen.

•Ukentlige møter sekretariatet 
med bistand fra RFK og SVV

•15.september møte i AdmK
•28. september møte i 
styringsgruppen

Oktober

•Endelig forslag til HP 2018-
2021 behandles i 
styringsgruppen i møtet 26. 
oktober.

•Saksframlegg (felles) 
utarbeides.

•Ukentlige møter sekretariatet 
med bistand fra RFK og SVV

•20. oktober møte i AdmK
•26. oktober møte i 
styringsgruppen

November

•16. november møte i AdmK
•29. november møte i 
styringsgruppen

Desember

•Kommunene og fylket 
behandler endelig 
handlingsprogram

•RFK og kommunene 
behandler HP politisk  

•11. des Bystyrer i Stavanger 
og Sandnes

•12-13 des. Fylkestinget RFK
•14. des. Kommunestyrer i 
Sola og Randaberg



Milepæler for styringsgruppen i arbeid med handlingsprogram 
2018-2021 

 

 

 

2. juni 

Arbeidsplan, 
fokusområder og 

ambisjonsnivå 
legges fram for 
styringsgruppen

25. august 

Første utkast 
handlingsprogram 

behandles i 
styringsgruppen

26. oktober

Endelig forslag til 
handlingsprogram 

behandles i 
styringsgruppen

Desember

Rogaland 
fylkeskommune og 

kommunene 
behandler forslag til 
handlingsprogram 

2018-2021
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