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Materiale fra Implementeringskursus - Hvornår er der mulighed for 

at få forebyggelse på den økonomiske dagsorden?

Politisk tidsplan for mål og budget 201x – 201y X-købing Kommune.

 Januar: Sag forelægges Økonomiudvalg med procedure og tidsplan

Temadrøftelser i fagudvalgene, hvor udvalgene skal prioritere hvilke af de beskrevne udfordringer og udviklingstendenser, 
der skal videre til kommunalbestyrelsens strategiseminar – vær opmærksom på om forebyggelse skal på dagsordenen?

 Februar: Befolkningsprognose godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 Marts: Strategiseminar for Kommunalbestyrelsen. Orientering om de foreløbige økonomiske rammer samt valg og prioritering
af strategiske områder, drøftelse af 4-årige strategiske mål, samt tilkendegivelse af hvilke politikker der skal 
udarbejdes/revideres – er forebyggelse på dagsordenen her?

 April: Rammeudmelding og budgetforudsætninger fastlægges af Økonomiudvalget. Mål- og budgetfokus I udsendes. Størrelse 
af et evt. omprioriteringskatalog fastlægges – undersøg om forebyggelse er på dagsordenen her? 

 Maj: Fagudvalg og Økonomiudvalg drøfter eventuelle omprioriteringsforslag.

 Juni: Kommunalbestyrelsen, partiledere og Hoved-MED orienteres om status for økonomien, mål og økonomiaftalen med KL

Evt. omprioriteringskatalog sendes i høring – vær opmærksom på om nogen skal klædes på?  
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Politisk tidsplan for mål og budget 201x – 201y X-købing Kommune.

Hvornår er det muligt at få sat forebyggelse på den økonomiske dagsordenen?

 Juli: Evt. prioritering af øvrige politiske mål i fagudvalgene.

 August:       Mål- og budgetfokus II udsendes til Kommunalbestyrelsen. Høringsperioden slutter.

 September: Borgmestermøde i KL. Drøftelse af landsprognose vedr. budget og regnskab.  

1. behandling af budget samt halvårsregnskab i Økonomiudvalget.                                          

Møde med borgere og brugerbestyrelser med orientering om budget og dialog med politikere –
måske her nogen behov for at blive klædt på til dette møde?

1. behandling af budget samt halvårsregnskab i Kommunalbestyrelsen. 

Borgmestermøde i KL. Afsluttende vurdering og drøftelse af landsprognose vedr. budget 

2. behandling af budget i Økonomiudvalget

 Oktober:     2. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen -
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Budgetprocessen kan påvirkes:

 Tidligt på året for at sætte den overordnede dagsorden

 Medio året for at udmønte rammen lokalt 

 Uformelt hele tiden! 
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Konklusioner/afsluttende råd…

Hvordan får jeg forebyggelse til at indgå i prioriteringen?

- Find ud af kommunens fokusområder og hvor de indgår: 

- budgetter, virksomhedsplaner, kontrakter m.v.

- Find ud af ledelsens fokusområder

- Find ud af om forebyggelse er sat på fagudvalgets dagsorden

- Tal med din chef om hvordan forebyggelse spiller sammen med 
dagsordenen om krav til effekt(iviseringer), besparelser, m.v. i din 
kommune

- Skaf tidsplanen for budgettet!

- Skaf venner fra november til maj!


