Tid

Tids- og procesplan for budgetprocessen 2020-2023
Forum
Opgave

25.02.2019

BFU

Indledende drøftelser i forhold til temaer i budgetprocessen

27.02.2019

Byråd

Byrådet godkender samlet budgetproces for Hjørring Kommune

06.03.2019

Område-MED

Område-MED orienteres om status på tids- og procesplan for BFU

07.03.2019

Strategisk lederforum

Orientering om forventet budgetproces for BFU’s område

18.03.2019

BFU

Med baggrund i Byrådets overordnede tidsplan godkender BFU
proces- og tidsplanen for BFU

04.03.2019

Strategisk lederforum

Feedback fra BFU og kvalificering af det videre arbejde med
budgetprocessen

08.04.2019

BFU

Temamøde, hvor Udvalget fokuserer på en gennemgang af
Udvalgets budgetområder med særligt fokus på en række budgettemaer.

10.04.2019

Område-MED

Input til budgetprocessen fra Område-MED

02.05.2019

Strategisk lederforum

Feedback fra BFU og kvalificering af det videre arbejde med budgettemaer

06.05.2019

BFU

Videre budgetdrøftelser

22.05.2019

Område-MED

Input til budgetdrøftelser

13.05.2019

BFU/Bestyrelser

Dialogmøde mellem skole- og institutionsbestyrelser og BFU
omkring budget 2020-2023

27.05.2019

BFU

Videre budgetdrøftelser

13.06.2019

Område-MED

Input til budgetdrøftelser

17.06.2019

BFU/Område-MED

Mini-budgetseminar med Område-MED og efterfølende drøftelse i
BFU i forhold til de samlede temaer og prioriteringer i
budgetmaterialet.

20.06.2019

Strategisk lederforum

24.06.2019

BFU

Drøftelse og feedback til BFU
Afsluttende behandling af det samlede budgetmateriale inden
sommerferien

26.06.2019

Byrådstemamøde

Temamøde for Byrådet, herunder orientering om resultatet af
udvalgsarbejdet og KL’s økonomiaftale med regeringen.

12.08.2019

BFU

Status på budgetprocessen

14.08.2019

Område-MED

Status på budgetprocessen

15.08.2019

Strategisk lederforum

Status på budgetprocessen

21.08.2019

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget behandler resultatet af økonomiaftalen og
udvalgsarbejde mv. og tager stilling til udvalgenes driftsrammer og den
videre budgetproces.

26.08.2019

BFU

Endelig behandling af samlet budgetforslag inden fremsendelse til
Økonomiudvalgets 1. behandling.

28.08.2019

Byråd

Byrådstemamøde med fokus på opsamling af resultater mv. med
deltagelse af Hovedudvalget.

30.08.2019

Forvaltningen

Forvaltningen fremsender fagudvalgenes budgetforslag for 2019-2022 til

Økonomisk område i henhold til Byrådets overordnede tidsplan.
Primo

Integrationsrådet

Der afholdes høringsmøde for integrationsrådet

Handicaprådet

Der afholdes høringsmøde i Handicaprådet

18.09.2019

Byråd

1. behandling af budgetforslag 2019-2022

09.10.2019

Byråd

2. behandling af budgetforslag 2019-2022

21.10.2019

BFU

Opfølgning på budgetforlig for Børne-, Fritids- og

september
Primo
september

Undervisningsudvalgets område

