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Ny tids- og aktivitetsplan (Ændret fra august)

December
12. og 19. de-
cember

Økonomiud-
valg og Byråd

Politisk behandling af budgetprocedure

Februar
20. februar Økonomiud-

valg
Politisk behandling af situationsbillede 

Marts
14. marts 
Kl. 15-20

Byråd Budgetseminar: 
 situationsbillede
 anlæg
 Byrådets retningslinjer for fagudvalgenes budget-

arbejde
20. marts Økonomiud-

valg
Politisk behandling af:
 Byrådets budgetseminar
 det foreløbige tekniske budget (pris- og lønstig-

ninger)
20. marts Økonomiud-

valg og HMU
Dialogmøde ØK og HovedMED bl.a. med Byrådets 
situationsbillede

April
Uge 14 
(ØK uge 17)

Udvalg Budgetbehandling i udvalgene, herunder forslag til 
forandringer på drift og anlæg

Maj
Uge 19
(ØK uge 21)

Udvalg Budgetbehandling i udvalgene, herunder forslag til 
forandringer på drift og anlæg, som skal være klar til 
overlevering i Byrådet

Juni
20 juni
Kl. 15-20

Byråd Budgetseminar: 
 økonomiaftalen mellem KL og Regeringen
 overlevering fra udvalgene (drift og anlæg)
 analyser igangsat i Budget 2019
 beredskabskatalog
 anlæg

August
22. august Borgmester Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KL
28. august Økonomiud-

valg
Politisk behandling af forslag til ny til ny tidsplan for 
budgetprocessen

September
4. september Byråd Politisk behandling af ny tidsplan for budgetproces-

sen
25. september Økonomiud-

valg
1. behandling af budgettet 
(Det er det tekniske budget, der 1. behandles)

lj
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26. september
Kl. 9-21 

Byråd Budgetseminar: 
 økonomiaftalen mellem KL og Regeringen og 

dens konsekvenser for Skanderborg Kommune
 Det endelige tekniske budget (Budgettet til 1. be-

handling)
 Arbejdsmarkedsområdet
 Politisk kategorisering og prioritering af anlæg
 m.m.

27 september Borgmester Pressemøde
Oktober
2. oktober Borgmester Borgmestermøde i KL
2. oktober Byråd 1. behandling af budgettet 

(Det er det tekniske budget, der 1. behandles)
8. oktober Forhandlings-

kredsen
Politiske forhandlinger 17.00 - ??

10. oktober Forhandlings-
kredsen

Politiske forhandlinger 17.00 - ??

22. oktober Forhandlings-
kredsen

Politiske forhandlinger 17.00 - ??

24. oktober Sidste frist for ændringsforslag kl. 12
24. oktober Borgmester Borgmestermøde i KL
25. – 28. okto-
ber

Råd og udvalg Høring inden 2. behandling af budgettet
 Seniorråd
 Handicapråd
 Integrationsråd
 HovedMEDudvalget

29. oktober Forhandlings-
kredsen

Politiske forhandlinger kl. 17 – 21 Mødet er reserve-
ret i tilfælde af, at budgetaftalen skal gendrøftes på 
baggrund af landsresultater

30. oktober Byråd 2. behandling af budgettet

lj

lj

lj

lj

lj


