Syddjurs Kommune – overordnet tidsplan for budget 2022

OVERORDNET TIDSPLAN FOR BUDGET 2022
Dato i 2021
20. januar

Aktører
Økonomiudvalg

27. januar

Byråd

26. februar
13. og 14. april

MED-organisation (inkl. HU)
Fagudvalgene

Emne
Tidsplan for budgetlægning 2022
Tidsplan for budgetlægning 2022
Tidsplan for budgetlægning 2022
1. runde om budget

21. april

Økonomiudvalg

1. runde om budget

21. april

Økonomiudvalg

Befolkningsprognose

28. april
8. og 9. juni

Byråd
Fagudvalgene

Befolkningsprognose
2. runde om budget

16. juni

Økonomiudvalg

2. runde om budget.

23. juni

Byråd

Budget

24. juni

Hovedudvalget

Budget
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Aktivitet
Budgettidsplan behandles i økonomiudvalg
Budgettidsplan behandles i Byråd
Budgettidsplan udsendes. Efterfølgende teknisk
spørgetime og begrebsafklaring.
Fagudvalgene drøfter budget 2022, herunder
forslag og overvejelser om effektivisering i forhold til puljen på 9 mio. kr. årligt, anlæg, strategiske mål og strategiske opgave m.v.
Økonomiudvalget drøfter budget 2022, herunder
forslag og overvejelser om effektivisering i forhold til puljen på 9 mio. kr. årligt, anlæg, strategiske mål og strategiske opgave, Nøgletalsanalyse m.v.
Godkendelse af befolkningsprognose til den tekniske budgetlægning
Orientering om befolkningsprognose
Fagudvalgene drøfter budget 2022, herunder af
budgetblokke for effektiviseringsforslag, strategiske mål og opgaver, anlæg m.v.
Økonomiudvalget får forelagt teknisk budgetoplæg med demografireguleringer, budgetblokke
for effektiviseringsforslag samt nøgletalsanalyse
på baggrund af regnskab 2020
Drøftelse af strategisk anlægsplan, tekniske basisbudget med demografipuljer, budgetblokkemed effektiviseringsforslag, strategiske mål, Aftale mellem KL og regeringen m.v.
Orientering om det samlede budgetmateriale.
Efterfølgende teknisk spørgetime og begrebsafklaring.
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Dato i 2021
26. august

Aktører
Byråd

Emne
Budgetkatalog

27. august

MED og høringsparter

Budgetkatalog

9. og 10. september
14. september

Byråd

Budgetseminar

Byråd, borgere
m.fl.

Borgermøde

15. september

Økonomiudvalg

Budgetforslag

15. september

Økonomiudvalg
og hovedudvalg
Byråd
Økonomiudvalg

Budgetforslag

Byråd
Byråd, borgere
m.fl.
Økonomiudvalg
Byråd
Fagudvalg

Ændringsforslag
Kommunalvalg

Økonomiudvalg

Budgetbemærkninger

Økonomiudvalg
Byråd
Byråd

Evaluering
Budgetbemærkninger
Evaluering

22. september
6. oktober
13. oktober
16. november
17. november
24. november
30. november
og 1. december
8. december

8. december
15. december
15. december

Budgetforslag
Ændringsforslag

Takstblad
Takstblad
Budgetbemærkninger
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Aktivitet
Byrådet får gennemgået budgetkataloget med
direktionens oplæg til et budget i balance
Budgetkataloget offentliggøres for MED organisationen og høringsparter. Efterfølgende teknisk
spørgetime og begrebsafklaring.
Budgetseminar med udgangspunkt i budgetkataloget
Borgermøde om forskellige emner, herunder
forslag til budget og eventuelt i sammenhæng
med vælgermøde
Økonomiudvalget sender budgetforslag til 1. behandling i byrådet
Dialogmøde hvor Økonomiudvalget drøfter budgetforslaget med hovedudvalg
Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget
Økonomiudvalget drøfter ændringsforslag til
budgetforslaget
2. behandling af budget
Dato for kommunalvalg
Økonomiudvalg behandler takstblad
Byråd godkender takstblad
Fagudvalgene orienteres om de tilrettede budgetbemærkninger i forhold til vedtaget budget
Økonomiudvalget orienteres om de tilrettede
budgetbemærkninger i forhold til vedtaget budget
Evaluering budgetprocessen 2022
Budgethæfte udleveres til Byråd
Evaluering budgetprocessen 2022

