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Høring vedr. Budget 2018-2021

I lighed med tidligere år sendes oplæg til det kommende års budget i høring
hos brugerbestyrelser, MED-udvalg og andre interessenter.
Udarbejdelsen af Budget 2018 – 2021 finder sted på en lidt anden måde end
hidtil, idet der er udarbejdet et administrativt oplæg, som lægges til grund
for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 11. september 2017.
Der er altså - modsat de foregående år - ikke indgået en budgetaftale før 1.
behandlingen. De politiske budgetforhandlinger om budgettet påbegyndes
således efter udsendelsen af 1. behandlingsforslag til Budget 2018-2021,
herunder med mulighed for inputs fra brugerbestyrelser, MED-udvalg og andre interessenter.
Høringen, der har til formål at informere om og modtage reaktioner på budgetoplæggets forslag, finder sted i perioden
Den 6. – 13. september 2017
Alle, der ønsker at give deres mening til kende om det fremlagte budgetoplæg, har mulighed for at sende høringssvar pr. mail til:
budgetogplanlaegning@slagelse.dk
Høringssvar skal indsendes senest den 13. september 2017. Modtagne
høringssvar vil umiddelbart herefter blive videreformidlet til byrådets medlemmer og offentliggjort på www.slagelse.dk.
Det skal tydeligt fremgå, hvem der afgiver høringssvaret.
Høringsmateriale
Budgetoplæg kan hentes på kommunens hjemmeside:
www.slagelse.dk/budget2018

5. september 2017
Sagsid.:
Kontaktperson:
Ole Kristensen

Materialet er struktureret i 2 dele:
 Del 1: Overordnede beskrivelser og opgørelser med:
o Resultatopgørelser m.v. på overordnet niveau
o Finansieringsnotat
o Handlemuligheder til at skabe et budget i balance
 Del 2: Konkrete forslag til ændringer i de eksisterende budgetoverslag for 2018-21, samt beskrivelse af grundlag for budgetterne. Del 2
er opdelt på fagudvalg:
o Økonomiudvalg
o Beskæftigelses- og Integrationsudvalg
o Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg
o Handicap- og Psykiatriudvalg
o Kultur-, Fritids- og Turismeudvalg
o Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalg
o Sundheds- og Seniorudvalg
o Uddannelsesudvalg
Del 1 kan give overblik over den samlede økonomi, mens Del 2, der indeholder forslag til besparelser eller forøgelser i bevillingerne, er de administrative
oplæg til budgetforhandlinger. De politiske partier kan derudover i den kommende periode fremsætte forslag, som man ønsker skal indgå i disse forhandlinger.
Materialet er samlet for hvert af de politiske fagudvalg opdelt i en række udgiftskategorier. I høringsmaterialet findes uddybende tekster og specifikation
af beløbene. Endvidere indeholder Del 2 for hvert fagudvalg en beskrivelse af
budgetforudsætninger på de enkelte områder.
I venstre side af det elektroniske materiale findes oversigt over indhold
(bogmærke), og det er muligt at gå ind i de relevante afsnit ved at trykke på
overskriften for pågældende område.
Det anbefales at søge materiale ud fra hvilket fagudvalg, man er tilknyttet/har interesse for. Tværgående emner vil være at finde under Økonomiudvalget.

God læselyst!
Venlig hilsen
Ole Kristensen
Konst. kommunaldirektør
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