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Ny tidsplan for budgetproces 2020-2023 

 

Vi har tidligere skrevet til jer for at orientere om budgetprocessen 

2020-2023. I brevet skrev vi, at der var en vis usikkerhed om 

budgetprocessen i år på grund af Folketingsvalget i juni. 

  

Processen er stadig ikke endelig udmeldt fra KL eller staten, men på baggrund 

af den foreløbige udmelding, er det besluttet, at budgetprocessen i Lejre 

Kommune forskydes med ca. 1 måned. 

 

Som nævnt er det endnu usikkert, hvornår der forventes at blive indgået en 

Økonomiaftale, og der kan derfor blive behov for at justere tidsplanen endnu 

engang, i takt med at der kommer nyt om Økonomiforhandlingerne mellem 

staten og KL. 

Såfremt der sker yderligere ændringer i tidsplanen, vil dette blive udmeldt på 

kommunens hjemmeside.  

 

De vigtige datoer i budgetprocessen er på nuværende tidspunkt:  

Aktivitet Oprindelig 

proces 

Revideret 

proces 

Budgetseminar 3 20. august 20. september 

1. behandling i ØU 28. august 25. september 

1. behandling i KB 5. september 3. oktober 

Høringsperiode 29. august – 19. 

september 

26. september – 

17. oktober 

2. behandling i ØU 25. september 23. oktober 

2. behandling i KB 3. oktober 29. oktober 

 

Frist for høringssvar er således den 17. oktober 2019. Høringssvar skal 

sendes til adressen budget@lejre.dk. 

Høringssvarene vil efter høringsperiodens udløb blive lagt på kommunens 

hjemmeside. 

Lejre Kommune 
Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

T 4646 4646 
F 4646 4615 

H www.lejre.dk 

 
 

Dato: 12. august 2019 

J.nr.:  

mailto:budget@lejre.dk


 

 

 

 

Side 2 af 2 

Baggrunden for den ændrede budgetproces 

Processen for forhandling af budget 2020 kan først igangsættes, når 

regeringen og KL er blevet enige om de økonomiske rammer for 

kommunerne. På grund af Folketingsvalget i juni foreligger der på nuværende 

tidspunkt ikke en Økonomiaftale – aftalen foreligger normalt i juni måned. 

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at regeringen vil indbyde KL til 

drøftelser om kommunernes økonomi i sidste halvdel af august, og som følge 

heraf vil fristen for endeligt at vedtage de kommunale budgetter blive rykket 

til den 5. november 2019. Normalt er fristen den 15. oktober.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Carsten Rasmussen 

Borgmester 

Inger Marie Vynne 

Kommunaldirektør 

 


