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Høring af budgetforslag 2020-2023 
 

Vi sender hermed, på vegne af Økonomiudvalget, budgetforslag for 2020-23 i høring.   

 

Høringsperioden er den 9. oktober – 28. oktober 2019. Høringssvar sendes til budget@lejre.dk.  

 

Hvad er det vi sender i høring? 

Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det 

Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i Lejre Kommune, og det er denne 

budgetaftale, som Økonomiudvalget sender i høring.  

Budgetaftalen bygger på det tekniske grundlag (2. budgetstatus), hvor der er indarbejdet 

ændringer som følge af den demografiske udvikling, national lovgivning mv. I det tekniske 

grundlag er desuden indarbejdet, at budgettet ikke pris- og lønfremskrives i 2020 og 2021, jf. 

kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2019.  

Høringsmaterialet består af flg. dokumenter:  

 Budgetaftale 2020-2023 

 Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2020-2023, der er sagsfremstilligen til 

økonomiudvalget. 

 2. budgetstatus for budget 2020-2023 (bilag 1), som viser det tekniske budgetgrundlag. 

 Hovedoversigt til budget 2020-2023 (bilag 2), som viser Budget 2020-2023 fordelt på 

udgiftstyper. 

 Bevillingsoversigt budget 2020-2023 (bilag 3), som viser Budget 2020-2023 fordelt på 

kommunens forskellige bevillinger. 

 Investeringsoversigt til budget 2020-2029 (bilag 4), som viser budgetterede 

anlægsprojekter over en 10-årig periode. 

 Oversigt over budgetjusteringer (bilag 5), som viser de budgetændringer, der er 

indarbejdet i 2. budgetstatus. 

 Takstkatalog 2020 (bilag 6), som viser deorgerrettede takster i 2020 hvis det tekniske 

grundlag vedtages som budget for 2020-23. 

 Revurdering af budgetbehov for de specialiserede socialområder 
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Find budgetforslaget på nettet: 

Budgetforslaget finder du på kommunens hjemmeside: www.lejre.dk/budget2020  

Efter høringsperiodens afslutning samles alle de indkomne høringssvar og bliver en del af det 

samlede budgetmateriale, der fremlægges til endelig politisk behandling den 4. november 2019. 

Høringssvarene vil desuden fremgå af kommunens hjemmeside www.lejre.dk efter 

høringsfristens udløb.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Carsten Rasmussen                                      

Borgmester                                                                         Inger Marie Vynne 

Kommunaldirektør 
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