Postadresse:

Invitation til at komme med forslag til Budget 2020-23

Favrskov Kommune
Budgetafdeling

Byrådet i Favrskov Kommune skal inden længe i gang med arbejdet med næste års
budget. I den forbindelse har Byrådet tradition for at invitere råd, nævn, foreninger, bestyrelser på folkeskoler og kommunale dagtilbud, samarbejdsudvalg på de kommunale
arbejdspladser m.fl. til at komme med forslag til budgettet.
Byrådet modtager erfaringsmæssigt mange forskellige forslag til budgettet. Samtidig er
den kommunale økonomi udfordret på en række områder. Det skyldes dels et stigende
pres på de kommunale serviceydelser, og dels en forskydning i befolkningssammensætningen, som bl.a. betyder, at ældreandelen vokser betragteligt over de kommende
år. Byrådet er derfor nødsaget til at foretage en stram prioritering af, hvad der igangsættes af drifts- og anlægsmæssige tiltag.

Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

22. februar 2019
Sagsbehandler:

På den baggrund skal Byrådet opfordre til, at eventuelle forslag til nye anlæg og driftstiltag bidrager til en mere effektiv udnyttelse af de samlede kommunale resurser og et
øget samarbejde på tværs.

Søren Vestergaard
Tlf. 89 64 62 29
sve@favrskov.dk
Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune

Byrådet har de seneste år modtaget en række meget velbeskrevne forslag. Det er
imidlertid ikke detaljeringsgraden eller omfanget af de indsendte forslag, der er afgørende for, om forslagene nyder fremme i den videre politiske proces. Det er i højere
grad idéen, indholdet, den overordnede økonomi samt eventuelle overvejelser om
samarbejdsrelationer, medfinansiering mv., der har betydning.

Budgetafdeling
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Sagsnr.
710-2019-605

Forslag til budgettet skal indsendes i den vedlagte skabelon, og det understreges, at
det som udgangspunkt ikke er nødvendigt at udarbejde detailbeskrivelser og bilag.

Dokument nr.
710-2019-13891

Alle forslag vil blive gennemgået i de respektive politiske udvalg. Forslagene indgår således i Byrådets samlede prioritering sammen med politiske forslag og de forslag til anlægsprojekter og forslag til reduktioner og udvidelser af driftsbudgettet på ca. 19 mio.
kr., som Byrådet har bedt den kommunale forvaltning om at udarbejde.
Forslagene skal sendes til Søren Vestergaard på sve@favrskov.dk , og fristen for at
indsende forslag er tirsdag 16. april 2019.
Hvis jeres forslag indgår i det endelige vedtagne budget for 2020-23, vil I blive kontaktet af Favrskov Kommune. Der bliver ikke taget kontakt til forslagsstillere, der ikke får
imødekommet deres forslag.
Eventuelle spørgsmål rettes til leder af budgetafdelingen Søren Vestergaard på
sve@favrskov.dk eller på mobilnummer 2148 2715.
Med venlig hilsen
Søren Vestergaard
Leder af budgetafdelingen
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Fakta om den videre budgetproces:
 Alle indsendte forslag drøftes i de politiske fagudvalg i juni 2019.
 Alle forslag til budgettet offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside i
midten af august 2019.
 Byrådet drøfter og prioriterer blandt alle budgetforslagene på forhandlingsmøder om budgettet i slutningen af august og starten af september 2019.
 Byrådet sender et samlet budgetforslag i høring onsdag 4. september 2019.
Høringsfristen er 16. september 2019.
 Byrådets vedtager næste års budget 8. oktober 2019.
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