Syddjurs Kommune
Overordnet tidsplan budget 2018 og 2019-2021
Dato

Begivenhed

26. oktober 2016

Byrådets temamøde. Evaluering af budgetlægningsprocessen for 2017
med fokus på læringspunkter til det kommende års budgetlægning.

24. november 2016

Direktionen. Budgetprocedure & - tidsplan behandles i direktionen
sammen med en evaluering af sidste års budgetlægningsproces.
Evalueringen tager bl.a. sit afsæt i byrådets temadrøftelse d. 26.
oktober 2016.

5. december 2016

Hovedudvalgsmøde (HU). Dialog om den forestående
budgetlægningsproces og dens tilrettelæggelse, herunder udarbejdelse
af budgetanalyser mv., med fokus på medarbejderinvolvering som et
væsentligt omdrejningspunkt i budgetlægningen for 2018. Derudover
drøftes tidsplanen for budgetlægningen på mødet med mulighed for
input og kvalificering hertil.

7. december 2016

Koncernledelsesmøde. Drøftelse af budgetlægningen for 2018,
herunder proces for udmøntning af budgetanalyser frem mod juni 2017
for 30 mio. kr.
Budgetanalyserne skal udarbejdes med fokus på
medarbejderinvolvering som et væsentligt omdrejningspunkt i
budgetlægningsprocessen.

12. december 2016

Direktionsmøde med deltagelse af borgmesteren. Drøftelse af
budgetlægningsprocessen.

11. januar 2017

Koncernledelsesmøde, herunder opgaveafklaring og -fordeling vedr.
bl.a. arbejdet med budgetanalyser og udmøntning af budgetforliget for
2017.

18. januar 2017

Økonomiudvalget. Budgetprocedure & - tidsplan behandles i
økonomiudvalget.

8. februar 2017

Økonomiudvalget orienteres om status for budgetanalyser.

25. januar 2017

Byrådsmøde: Budgetprocedure & - tidsplan behandles.

23. februar 2017

Budgetprocedure & - tidsplan behandles i Hovedudvalget (HU),
herunder generel status på budgetlægningen. Stillingtagen til proces
for medarbejderinvolvering.

februar – maj

Administrationen foretager korrektioner til basisbudgettet. Der pågår
desuden udarbejdelse af budgetanalyser i denne periode med
medarbejderinvolvering bl.a. via MED-systemet.

23. maj

Direktionsmøde: Afrapportering af korrektioner til basisbudgettet samt
generel budgetstatus.

23. og 30. maj

Direktionsmøder med fokus på afrapportering budgetanalyser.

7. juni

Koncernledelsesmøde: Afrapportering af budgetanalyser

Primo juni t.o.m. 14. juni

Fagudvalg og økonomiudvalg. Status på budgetlægningen herunder
afrapportering af budgetanalyser i respektive fagudvalg og fælles
status og opsamling i økonomiudvalget, herunder evt. økonomiaftale.

21. juni

Temamøde – byrådet: Status på budgetlægningen, heri afrapportering
af budgetanalyser og eventuel økonomiaftale.

22. juni

Status på budgetlægningen: Hovedudvalget (HU)

27. juni

Direktionsmøde – status på budgetlægningen

4. juli

Direktionsmøde – status på budgetlægningen

8. august

Direktionsmøde – status på budgetlægningen

9. august

Koncernledelsesmøde: Status på budgetlægningen

15. august

Direktionsmøde – Afslutning.

17. august

Budgetorientering for byrådet. Direktions budgetoplæg på vegne af
økonomiudvalget udarbejdet i henhold til bl.a. den økonomiske politiks
pejlemærker.

18. august

Materiale til økonomiudvalgets 1. behandling offentliggøres og sendes
samtidig i høring. Direktions budgetoplæg på vegne af
økonomiudvalget udarbejdet i henhold til bl.a. den økonomiske politiks
pejlemærker.

18. august

Hovedudvalget (HU); MED-systemet m.fl.: Drøftelse af budget i
Fuglsøcenteret.

7. september

Borgermøde med indslag om budget og indslag fra en række udvalg og
råd.

13. september

1. behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget behandler
administrativt budgetoplæg udarbejdet i henhold til den økonomiske
politiks pejlemærker, seneste års budget og med afsæt i de
kommunaløkonomiske rammevilkår givet i den årlige økonomiaftale
med regeringen omkring kommunernes økonomi.

13. september

Møde mellem HU og Økonomiudvalget vedr. byrådets 1. behandling.
Efter behov.

14.- 15. september

Budgetseminar for byrådet.

20. september

1. behandling i byrådet. Økonomiudvalget behandler administrativt
budgetoplæg udarbejdet i henhold til den økonomiske politiks
pejlemærker, seneste års budget og med afsæt i de
kommunaløkonomiske rammevilkår givet i den årlige økonomiaftale
med regeringen omkring kommunernes økonomi.

25. september

Digitalt borgermøde på Facebook.

4. oktober

2. behandling i Økonomiudvalget.

11. oktober

2. behandling i byrådet.

12. oktober

Budgetorientering ved borgmester og kommunaldirektør for HU,
aftaleholdere, formænd og næstformænd i lokal MED i Rønde
Idrætscenter.

December 2017

Godkendelse af budgetbemærkninger og takster.
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