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Overordnet tidsplan for budgetlægningen 2017-2020. 

 

 

Forberedelse og afholdelse af budgetseminar 

 Den 26. januar 2016 - forretningsudvalget forelægges overordnet tidsplan for 

budgetlægningen, 

 Den 12. april 2016 - forretningsudvalget forelægges en vurdering af rammer 

for budget 2017-20, 

 Den 12.-13. april 2016 - budgetseminar for regionsrådet, 

 Den 19. april 2016 - møde mellem forretningsudvalget og RMU om vurderin-

gen af rammerne for budget 2017-20 

Budgetdrøftelser i de stående udvalg og forretningsudvalget 

 På møder i april og maj. 

Opfølgning på økonomiforhandlingerne med regeringen. 

 Den 14. juni 2016 - regionsrådet orienteres om økonomiforhandlingerne. 

Udarbejdelse af endeligt budgetforslag 

 Den 9. august 2016 - budgetseminar for regionsrådet med indledende gen-

nemgang og drøftelse af budgetforslaget. 

Budgetforhandlinger 

 Den 9. august 2016 - førstebehandling af budgetforslaget i forretningsudval-

get, 

 Den 16. august 2016 - førstebehandling af budgetforslaget i regionsrådet, 

 Den 23. august 2016 - RMU drøfter budgetforslaget og afgiver herefter hø-

ringssvar senest den 24. august 2016, 

 Den 24. august 2016 - frist for fremsættelse af budgetspørgsmål kl. 12, 

 Den 31. august 2016 - møde i Kommunekontaktudvalget med henblik på drøf-

telse af udkast til rammeaftaler på det sociale område samt udviklingsbidrag, 



   Side 2  

 

 Ultimo august/primo september - politiske forhandlinger 

 Den 13. september 2016 - andenbehandling af budgetforslaget i forretnings-

udvalget, 

 Den 15. september 2016 - frist for fremsættelse af ændringsforslag kl. 12, 

 Den 20. september 2016 - andenbehandling af budgetforslaget i regionsrådet. 

Tidsplanen vil senere kunne blive revideret, når der, efter at resultatet af økonomifor-

handlingerne foreligger, er taget stilling til i hvilket omfang, der er behov for at iværk-

sætte udarbejdelse af generelle effektiviseringsforslag for hospitaler, virksomheder og 

administration. 

 



Tid Jan Feb Mar Apr Maj Juni August

FU Tids- og procesplan
Første vurdering af de 
økonomiske rammer 

2017

Forslag til budget

RR
Budgetseminar status 

allerede besluttede 
effektivisering og forslag 
til nye effektiviseringer

Økonomiaftale –
orientering

Udvalg Plan for udvalgets 
budgetproces

Første udvalgsdrøftelse: 
effektiviseringsforslag og 

nye initiativer

Anden udvalgsdrøftelse: 
effektiviseringsforslag og 

nye initiativer


