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1. Budgetstrategi og tids- og procesplan for budgetproces 2019.  
Resumé 
Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende 
år. 
Økonomiudvalget godkendte på møde 12. marts 2018 budgetstrategien for 
budget 2019-2026. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen 
med udarbejdelse af budgetforslag 2019-2022. På mødet gennemgås tids- 
og procesplan for budgetprocessen på voksenområdet. 
 
Sagsfremstilling 
Økonomiudvalget godkendte på møde 12. marts 2018 budgetstrategi for 
2019-2026. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med ud-
arbejdelse af budgetforslag 2019-2022. Formålet med strategien er at sæt-
te retning, øge det langsigtede fokus, give mulighed for politisk prioritering 
og sikre en klar ansvarsfordeling. 
 
Budgetstrategi er vedlagt som bilag 1. 
 
Voksenudvalget drøfter på møde 19. marts 2018 budgetstrategi samt tids- 
og 
procesplan for budgetlægning 2019.  
 
Budgetstrategi 2019-2026 har hovedoverskriften Investering i fremtiden - 
vi tænker "på tværs og sætter dermed fokus på fremtidsorienterede og 
tværgående løsninger. 
 
Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 
2019-2022 er et vedtaget budget 2018 med balance på det skattefinansie-
rede område i år 2019, og med et årligt overskud i overslagsårene 2020-
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2026. Forventningerne til økonomien er behæftet med en vis usikkerhed. 
Det skyldes bl.a., at konsekvenserne af økonomiaftalen for 2019 endnu 
ikke kendes og dermed er de økonomiske rammer for de kommende år 
endnu ikke konkretiseret. 
 
I lighed med tidligere år foregår budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder 
det tekniske budgetforslag, som udarbejdes af de enkelte fagudvalg til be-
slutning ultimo maj 2018. Overskrifterne i spor 1 er: 

 Udarbejdelse af et teknisk budgetforslag inden for de udmeldte 
rammer, herunder sikre at eventuelle udfordringer på udvalgets om-
råde håndteres inden for udvalgets bevilling. 

 Forberede moderniserings- og effektiviseringstiltag i 2019-2020 
som følge af 

 statens moderniserings- og effektiviseringsprogram. 

 Udarbejde kapacitetsanalyser på anlæg, som redegør for de kapa-
citetsmæssige behov, som bl.a. opstår som følge af Vejle Kommu-
nes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning. 

 Udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforud-
sætninger på 

 væsentlige områder. 
 
Spor 2 indeholder et oplæg til 'budget i balance' for Vejle Kommune under 
ét, og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Oplægget udarbej-
des med udgangspunkt i budgetstrategien og på baggrund af budgetfor-
udsætninger for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem Re-
geringen og KL. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget 
i balance som forhandlingsoplæg til Byrådets gennemførelse af budgetfor-
handlingerne. 
 
I henhold til tidsplanen i budgetstrategien skal fagudvalgene senest 1. juni 
godkende et teknisk budgetforslag, der er i balance samt sikre involvering i 
processen. En samlet tidsplan for budgetlægningen på Voksenudvalgets 
område er vedlagt som bilag 2. 
 
Bilag 
Budgetstrategi 2019-26_Vedtaget ØU12.3.18 
Tids- og procesplan for budget 2019 i Voksenudvalget 
 
Det indstilles, at Borger og Netværksrådet tager orienteringen til efterret-
ning. 
 
Trine orienterede om budgetprocessen. Borger og Netværksrådet har ad-
gang til at afgive udtalelse til det tekniske budget (spor 1) på mødet i maj. 
Der er ikke adgang til at afgive udtalelse til budgetprocessens spor 2. Der-
for vigtigt der i udtalelsen henledes til evt. opmærksomhedspunkter, signa-
ler, bekymringer mv. således at disse kan medtages i den videre budget-
proces i forhold til spor 2. Trine deltager på mødet i maj 18 og gennemgår 
den overordnede økonomi for social og psykiatri – og det tekniske budget. 
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2. Opfølgning fra sidste møde. 

 
Intet. 

 
3. Generel orientering 

 
Intet. 
 

4. Punkter til næste møde 
15.05.2018: Udtalelse til budget 2019 
 

5. Evt. 
 
BNR var repræsenteret på et fælles møde for råd, nævn og udvalg. Et 
rigtig godt møde. 

  

 

 


