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1. høring vedr. Budget 2021-2024

Økonomiudvalget har på møde d. 7. september 2020 fremsendt budgetaftale
til Byrådets 1. behandling.
Budgetaftalen til Byrådets 1. behandling sendes hermed i høring hos
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 9. – 23. september 2020
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 23. september 2020 kl. 12.00.
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/budget2021
Materialet er struktureret i 3 dele:


Del 1: Budgetaftale til 1. behandling
o 1.1 Budgetaftale 2021-2024 til Byrådets 1. behandling
o 1.2 Ny resultatopgørelse og budgetbalance pr. 7.september
2020
o 1.3 Ny anlægsoversigt pr. 7. september 2020

8. september 2020

Kontaktperson:
Kirsten v. Jensen

o

1.4 Byrådet 1. behandling af budget 2021-2024

 Del 2: Budgetaftale opdelt på fagudvalg
Her finder I de indlagte administrative ændringer(A) og politisk forslag,
(B) som er indarbejdet i foreløbig budgetaftale, samt underliggende beskrivelser af ændringer og forslag
o
o
o
o
o
o
o
o

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Økonomiudvalget
Social- og Beskæftigelsesudvalget
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser
Kultur- og Fritidsudvalget
Erhvervs- og Teknikudvalget
Forebyggelses- og Seniorudvalget
Børne- og Ungeudvalget

 Del 3: Supplerende budgetmateriale
Dette materialet er administrationens budgetoplæg, og indgår som del af
budgetforhandlingerne og økonomiudvalgets/Byrådets 1. behandling.
Det skal bemærkes, at dette materiale ikke er opdateret ifht. del 1 og 2.
o
o
o
o
o
o

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resultatopgørelse og budgetbalance
Administrationens budgetforslag - Specifikationer
Anlægsoversigt
Udvalgenes drifts- og anlægsønsker
Finansieringsnotat
Budgetgrundlag

Du finder materialet på dette link:
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse07&page=document&docId=181401&ItemId=181404

Læsevejledning:
Høringsmaterialets del 1. og 2. omhandler budgetaftale sent til Byrådets 1.
behandling. Del 2. er opdelt på udvalg.
Del 3. omhandler foreløbig budgetbalance, beskrivelse af udvalgenes budgetgrundlag, udvalgenes drifts- og anlægsønsker m.m. til brug for Byrådets
budgetarbejde.
I høringen er det især vigtigt at have opmærksomhed på:
 Kategori (A) = forhold som på forhånd er indarbejdet i det administrative budgetoplæg til 1.behandling.
 Kategori (B) = Drifts-/anlægsønsker er politiske prioriteringer som er
indarbejdet i budgetaftalen og budgetbalancen (bilag1.2)
 På de budgetudfordrede områder er forventninger til budgetbehov
de kommende år indarbejdet som kalkulatoriske konsekvenser.
Høringsmaterialet er meget omfangsrigt og det anbefales at søge materiale ud fra hvilket fagudvalg, man er tilknyttet/har interesse for. Tværgående emner vil være at finde under Økonomiudvalget.
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Videre proces
Økonomiudvalgets fremsender den 28. september 2020 budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 5. oktober.
De politiske partier kan frem mod 2. behandlingen forhandle sig frem til en
endelig budgetaftale, eller komme med budgetforslagsændringer til 2. behandlingen.
I den godkendte budgetproces er det besluttet, at såfremt der fremsendes
ændringsforslag til Økonomiudvalgets forslag til 2. behandling af budgettet
så starter 2. høringsrunde fra mandag d. 28 til 29. september 2020 kl. 12.
God læselyst!
Venlig hilsen
Kirsten V. Jensen
Økonomi- og Digitaliseringschef
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