
Bilag 1. 

Budget 2020-2023   

Økonomiudvalgsmøde d. 19. august 2019  

NY - Proces og tidsplan fra august til december 2019 
 
Rettidig udsendelse af budgetmateriale til økonomiudvalgets 1. og 2. behandling forudsætter dels, 

at budgetmateriale fra KL og Finansministeriet modtages omkring d. 17. september, og dels at der 

foreligger en budgetaftale snareste efter budgetseminaret d. 4/5. oktober. Sker der forsinkelser vil 

det kunne blive nødvendigt, at eftersende budgetmateriale.        

 

* Social og Indenrigsministeriet har oplyst, at processen omkring ansøgning om tilskud/lån går i gang efter 

tilskudsudmeldingen, men vil først senere informere mere præcist omkring processen. Det forventes, at 

ansøgningsfristen er ultimo september, og der kan forventes svar på ansøgninger omkring 6.-10. oktober. 

 

 

 

Måned Dato Aktør Budgetaktivitet 

August  19. ØU   Ny proces og tidsplan oversendes til Byrådet til  

godkendelse     

 26.  By   Godkender ny Proces og tidsplan  

September 2.  Administrati

onen 

 Udsendelse af materiale til budgetseminar  

 5.- 6. Byråd   Budgetseminar: Orientering om økonomisk status (ekskl. 

Økonomiaftale/indtægtsgrundlag)  

 11. ØU/Adm.  KL - Orientering om budgetaftale i Køge (kl. 14-17) 

 15.-20. Administrati

onen  

 Forventer at modtage budgetmateriale fra KL og 

finansministeriet (seneste pris- og lønskøn, skatter og 

tilskud, Lov & cirkulæreprogram, aktstykke m.m.) * 

 24.  Administrati

onen  

 Udsendelse af budgetsag til 1. behandling til ØU  
Forudsætter at administrationen har modtaget budgetmateriale 
senest d. 17. september.  

 30 ØU  Indstilling af budgetforslag til Byrådets 1. behandling 

Oktober  4.- 5. Byråd   Budgetseminar: Orientering om økonomiaftale og 

økonomisk status (incl. indtægtsgrundlag)  

 7. Byråd  1. behandling af budgetforslag for 2020-2023 med 

oversendelse til 2. behandling samt frist for 

ændringsforslag 

 Ca. 

8.-16   

MEDudvalg 

m.fl. 

 Høring budgetaftale (dato afhænger af, hvornår aftale indgås) 

 15.  Administrati

onen 

 Udsendelse af budgetsag til 2. behandling (incl. 

Budgetaftale og takster)  

 18.  

kl. 12 

By  Frist for ændringsforslag (og underændringsforslag den 

21.10.) 

 21. ØU  Indstilling af ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af 

budget, herunder godkendelse af takster 

 28. BY   2. behandling af budget – herunder godkendelse af 

takster  

     

November  19.  ØU  Evt. supplering vedr. takster 

 Evaluering af budgetproces mhp. Budget 2021 

 25. Byråd  Evt. supplering vedr. takster 

December uge 49 Fagudvalg  Orientering om/udmøntning af budget 2020 

 20. Byråd  Offentliggørelse af budget (elektronisk) 


