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Budgetprocedure 2019 og tidsplan for budgetarbejdet m.v. i 2018

Hermed en samlet beskrivelse af budgetproceduren for budget 2019 og tidsplan for budgetarbejdet med videre i løbet af 2018:

Tidspunkt i 2018 Generelt Budgetforslag 2019 Budget 2018 Regnskab 2017 /over-
førsler til 2018

19. februar PKØ behandler og god-
kender budgetproceduren 
for 2019 og tidsplan for 
budgetarbejdet m.v. i 
2018.

Marts-november
Budgetopfølgningen sker 
fortsat ved månedlige opgø-
relser til Kommuneledelsen 
med orientering til PKØ og 
Byråd.

Marts-primo maj
Økonomikonsulenterne udar-
bejder for hvert udvalg over-
sigt over tekniske ændringer 
(demografi, lovændringer, an-
dre årsager.
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Der skal så vidt muligt være 
beskrivelser af forudsætnin-
gerne til ændringerne, både 
besparelser og udvidelser, der 
hvor muligt skal kobles til be-
vægelsen og kerneopgaven. 

På de sociale overførselsområ-
der udarbejdes et realistisk 
budget under hensyntagen til 
lovregler, demografi og DUT-
reguleringer.

NB! Ekstra te-
mamøde m.v.

14. marts

Forstå kommunens bud-
get kl. 13-15

En indføring i budgettets 
opbygning og begreber 
samt kommunens økono-
mistyring (primært rettet 
mod nye byrådsmedlem-
mer, men alle er velkom-
ne).

Temamøde for Byrådet 
kl. 15-17 

Aktuel status på kommu-
nens økonomiske situa-
tion, herunder forudsæt-
ningerne for Budget 2018 
og frem.
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22. marts samt 
evt. 5. april

Kommuneledelsen be-
handler overførsler fra 
2017 til 2018.

April-november Eventuelle overskridelser af 
budgettet i løbet af året 
drøftes af et samlet Byråd. 
Herved sikres, at prioriterin-
ger foretages af et samlet 
Byråd.

16. april PKØ behandler Årsregn-
skab 2017 og overførs-
ler fra 2017 til 2018.

25. april Byrådet behandler Års-
regnskab 2017 og over-
førsler fra 2017 til 2018.

17. maj Økonomikonsulenter og chefer 
udarbejder i fællesskab for 
hvert af udvalgene oversigt 
over tekniske ændringer (de-
mografi, lovændringer, andre 
årsager)

24. og 31. maj Kommuneledelsen drøfter 
oversigt over tekniske ændrin-
ger og udarbejder forslag til 
kategorisering 



4

Primo juni

(f.eks. 4. juni)

Borgmester, gruppe- og ud-
valgsformænd drøfter forslag 
til kategorisering forud for ud-
valgsmøderne i juni.

11. og 12. juni De stående udvalg behandler 
de tekniske budgetændringer.

18. juni PKØ behandler de tekniske 
ændringer på eget område. 

PKØ beslutter fordelingen på 
de opgjorte kategorier.

PKØ behandler eventu-
elt revisionsberetning 
og endeligt Årsregnskab 
for 2017 (afhænger af 
BDO’s fremsendelse af 
revisionsberetning).

27. juni Økonomidag for Byrådet 
(temamøde kl. 15.00-
17.00), hvor fokus vil 
være på kobling af regn-
skabsresultat for sidste 
år, forventninger for in-
deværende år (herunder 
forventede overførsler) 
og budgetudsigter for ef-
terfølgende år.

Byrådet informeres om PKØ’s 
fordeling af tekniske ændrin-
ger på kategorier.

Der skal herefter evt. igang-
sættes en proces, hvis forud-
sætningerne ikke holder. Det 
kan eksempelvis være som føl-
ge af økonomiaftale mellem 
regeringen og KL.

Byrådet giver input til program 
for budgetseminaret i august

Byrådet behandler 
eventuelt revisionsbe-
retning og endeligt Års-
regnskab for 2017 (af-
hænger af BDO’s frem-
sendelse af revisionsbe-
retning).

13. og 14. august Udvalgene behandler egne 
budgetoplæg, evt. udmøntning 
af reduktion & tilpasning. Ud-
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valgenes budgetoplæg frem-
sendes til PKØ. 

Udvalgene tager stilling til 
håndtering af tekniske ændrin-
ger, der skal håndteres inden-
for udvalgets økonomiske ram-
me.

Udvalgene drøfter behov/øn-
sker til anlægsinvesteringer for 
2019-2022.

20. august PKØ behandler eget og udval-
genes budgetoplæg for drift 
m.v. Herefter udarbejdes et 
budgetforslag i balance efter 
indregning af skatter, generelle 
tilskud, lån, særtilskud m.v. 

Udvalget tager endvidere stil-
ling til håndtering af tekniske 
ændringer indenfor eget ud-
valgsområde, der skal håndte-
res indenfor udvalgets økono-
miske ramme.

I forlængelse af Økonomiafta-
len kan der være behov for 
yderligere tekniske korrektio-
ner af budgetgrundlaget for 
driften, som udvalget må tage 
stilling til.

Udvalget drøfter behov/ønsker 
til anlægsinvesteringer for 

PKØ behandler eventu-
elt revisionsberetning 
og endeligt Årsregnskab 
for 2017 (se under 18. 
juni 2018).
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2019-2022. 

August-september Drøftelser med seniorrådet, 
handicaprådet, MED Hovedud-
valg mm. om budget 2019

29. august Budgetseminar for Byrådet. 
Byrådet informeres herunder 
om udvalgenes drøftelser af 
anlægsinvesteringer for 2019-
2022.

Byrådet behandler 
eventuelt revisionsbe-
retning og endeligt Års-
regnskab for 2017 (se 
under 25. juni 2018).

3. og 4. septem-
ber

På baggrund af drøftelser på 
Byrådets budgetseminar udar-
bejder de stående udvalg de 
endelige forslag til budget 
2019-2022, herunder anlæg og 
evt. prioriteringer af Reduktion 
& Tilpasning.

10. september PKØ udarbejder det endelige 
budgetforslag efter en forudgå-
ende drøftelse med HovedMED.

19. september 1. behandling af budgetforslag 
2019–2022.

19. september – 
30. september 

Eventuelle politiske drøftel-
ser/aftaler om Budget 2019.
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1. oktober Frist for indsendelse af eventu-
elle ændringsforslag / budget-
aftale til 2. behandlingen.

10. oktober 2. behandling af budgetforslag 
2019–2022.


