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Dato Aktivitet 
Medio august Fagudvalg: 

Status temaer inkl. finansieringsforslag 
20. august Økonomiudvalg: 

Revideret budgetprocedure. Proces for politiske 
budgetforhandlinger. Program for byrådets budgetseminar 

22. august Direktion: 
Foreløbig budgetopfølgning pr. 30.6.2019 

29. august Direktion: (lang) 
Koncernrapport pr. 30.6.2019 
LIS – nøgletal suppleret med måltal 
Budget 2020: Status kommuneaftale + basisbudget 

Primo september  Forhandlingerne om kommuneaftale forventes at gå ind i den 
allersidste fase. 

5. september Direktion (koordinerende møde) 
Budget 2020: 
Status kommuneaftale 
Temaer fagudvalg september 
1. udkast til budgetnotat ekskl. kommuneaftale + øvrig materiale 
til budgetmappen. 
ECO-nøgletal 

10. september Økonomiudvalg: 
Koncernrapport pr. 30.6.2019 
Budget 2020: 

- Temaer fagudvalg september 
- Endeligt program og materiale til budgetseminar 
- Sidste nyt vedr. kommuneaftale 
- Program borgermøde 

HMU foretræde for ØK 
11. -12. september KL orienterer om kommuneaftale 
12. september Direktion: (lang) 

Budget 2020: takstoversigt til 1. behandling, budgetnotat + øvrig 
materiale til budgetmappen. 
Endelig program for budgetseminar 
Direktionens forslag til 1. behandling hvis muligt!! 

13. september Seneste frist for udsendelse af materiale til budgetseminar  
Medio september Ministeriet forventes at udmelde bloktilskuddet 
17. september Byråd, direktion og MED-Hovedudvalg 

Budgetseminar: 

Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen.  
Basis budgetforslag til 1. beh. 

19. september Direktion (koordinerende) 
Direktionens forslag til 1. behandling 

26. september Direktion: 
Budget 2020: Status – direktionens forslag til 1. behandling 

Ultimo september Svar på ansøgning om lån og særtilskud (tidspunkt ej udmeldt pt) 
Eventuelt afholdelse af borgermøde 

1. oktober Økonomiudvalg: 
Budgetforslag til 1. behandling (basisbudget / direktionens 
forslag) 
Takstoversigt til 1. beh. 

2. oktober Borgmestermøde i KL 

2. oktober Borgermøde – dato ikke endelig 

3. oktober Direktion: (koordinerende) 
Budget 2020 – status 
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8. oktober Byråd: 
Budgetforslag til 1. behandling (basisbudget / direktionens 
forslag) 
Takstoversigt til 1. behandling. 

9. oktober Alle partier: 
Opstart på politiske budgetforhandlinger 

10. oktober Direktion: 
 

10. – 11. oktober Politiske budgetforhandlinger 
14. – 20- oktober Efterårsferie 
14. oktober Frist for fremsendelse af ændringsforslag 
17. oktober Direktion 

Budget 2020 – afstemningsliste til 2. behandling 
22 oktober Økonomiudvalg: 

2. behandling 
24. oktober Borgmestermøde i KL 
24. oktober Direktion: (lang) 

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30.9.2019 
29 oktober Byråd: 

2. behandling 
Primo december Fagudvalg: 

Bidrag til Service og Økonomi godkendes 
10. december: Økonomiudvalg: 

Service og Økonomi godkendes 
Evaluering af budgetprocedure budget 2020 + 1. oplæg til 
budgetprocedure budget 2021 

 


