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Tidsplan for budget 2023-2026 

Udvalg arbejder med budget 2023 Frem mod sommerferien 2022 

Byrådsseminar vedr. regnskab  
Torsdag den 19. april 2022 

Kl. 15:00-18:00 

Materiale til Magistratens behandling af afdelingernes budget-
forslag udsendes til Magistraten. 

Torsdag den 2. juni 2022 

Magistraten behandler afdelingernes budgetforslag Mandag den 7. juni 2022 

Frist for partiernes fremsendelse af budgetforslag, der ønskes 
prioriteret i budgetforhandlingerne 

Mandag den 8. august 2022 

Partiernes budgetforslag behandles i byrådet 
Senest onsdag den 17. august  

2022 

Udkast til budgetindstilling fremsendes til byrådet. Fredag den 26. august 2022 

Orienteringsseminar om Magistratens budgetforslag  
Mandag den 29. august 2022 

Kl. 16:00-19:00 

Forslag til budgetindstilling offentliggøres på kommunens 
hjemmeside og gennemgås for pressen og for medarbejdersi-
den i FællesMED 

Tirsdag den 30. august 2022 

Fællesmøde mellem Byrådet og FælleMED hvor budgetindstil-
lingen drøftes (første time af byrådsmødet) 

Onsdag den 31. august 2022 

Kl. 16:00-17:00 

Partiernes budgetforslag og afdelingernes belysning udsendes 
med magistratens dagsorden. 

Torsdag den 1. september 2022 

Magistraten behandler budgetindstilling og partiernes budget-
forslag. 

Mandag den 5. september 2022 

Partiernes budgetforslag og belysninger udsendes sammen 
med byrådets dagsorden 

Torsdag den 8. september 2022 

Frist for at partierne skriftligt fremsender finansieringsforslag 
(og undtagelsesvis temaer), som ønskes inddraget i budget-
forhandlingerne. 

Onsdag den 14. september 2022 

1. behandling af budgetindstilling i byrådet. Onsdag den 14. september 2022 

Partiernes budgetforslag indgår i budgetdrøftelserne  Efter 14. september 2022 

1. forhandlingsmøde mellem partiernes forhandlingsgrupper 
Mandag den 19. september 2022 

Kl. 16 

  

Fra Borgmesterens Afdeling 

Dato 27-01-2022 
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1. fællesmøde mellem Magistraten og økonomiudvalg. Der 
kan ske justeringer i de økonomiske forudsætninger som følge 
af halvårsregnskabet og eventuel ny tilskudsmodel. 
(Mulighed for foretræde) 

Onsdag den 21. september 2022 

2. forhandlingsmøde mellem partiernes forhandlingsgrupper 
Torsdag den 22. september 2022  

Kl. 10-24 

Evt. fortsættelse af 2. forhandlingsmøde mellem partiernes 
forhandlingsgrupper 

Fredag den 23. september 2022 

Frist for ændringsforslag fra byrådsgrupperne.  
Bemærk afstemningsprocedure, hvor budgetforliget behandles 
som ét samlet ændringsforslag. 

Onsdag den 28. september 2022 

2. fællesmøde mellem Magistraten og økonomiudvalget.  
(Mulighed for foretræde) 

Onsdag den 5. oktober 2022 

2. behandling af budget i byrådet. Onsdag den 12. oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 


