Ajourført pr. 19. april 2016:
Afleveringsfrist for anlægsønsker er den 15. juni 2016
Ajourført pr. 14. april 2016:
Høringsperiode ændret til 13. -24. maj 2016

Tids-, aktivitets og procesplan 2016 for udmøntning af omprioriteringsbidrag/budgetproces 2017 i Odsherred Kommune
De skraverede kasser angiver, at der en aktivitet den pågældende måned, men dato ikke er fastlagt endnu, eller der er aktiviteter løbende over perioden

Aktiviteter

Forberedelses - og
idéfase
Januar

Fagudvalg arbejder med nøgletal og forslag

12. + 13.

Politisk proces

Temamøde for Byråd med deltagelse af SCF og HU

Februar

Analysefase

Beslutningsfase

Marts

April

Maj

1.+2.

12.+13.

10. + 11.

Juni

2.+3.
29.

Beslutning af analyseområder
Status til fagudvalgene
Fra fagudvalg til Økonomiudvalg til Byråd

14.+15.
fagudvalgene
21. ØU

Temamøde for Byråd med deltagelse af SCF og HU

28.

Ledelsesmæssig proces

Beslutning af omprioriteringsbidragets udmøntning m.m.
Direktionen, der er styregruppe, godkender procesplan

18.

Centerchefer afholder CMU og kommer med input til forslag til
omprioriteringsbidraget. Centerchef inddrager sit bagland efter behov til
kvalificering af centrets forslag til omprioriteringsbidrag

Fra 18.

Centercheferne indsender en status på analysetemaerne til Sekretariat
og Digitalisering den 18. februar 2016

18.

SCF og Direktion drøfter status på omprioriteringsprocessen på møder
den 24. februar 2016

24.

Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper og tovholder til analyserne
m.m.

Primo

Løbende dialog og kommunikation:
Strategisk Chefforum. Løbende status og dialog i SCF og CMU
Information om omprioriteringsprocessen på stor-ledermøde

14.

Analyserne fra centrene mailes til Sekretariat og Digitalisering senest
den 3. maj 2016 kl. 14.00

3.
Kl. 14.00

Strategisk Chefforum deltager i Byrådets temamøder

MED-proces

Hovedudvalgsmøder

Center MED: Input til analyseområder.
Centercheferne indsender en status på analysetemaerne til Sekretariat
og Digitalisering den 18. februar 2016

29.
18. (ekstra,
hvor
procesplanen
drøftes)

13.

Primo

Høring af prioriteringskataloget i CMU, råd og nævn

Information, dialog via intranetside m.m. Denne indsats gælder hele
perioden

18.

18.

Center MED: Yderligere kvalificeringen af input til omprioriteringsbidrag
i eget center

Hovedudvalget deltager i Byrådets teammøder

28.

22.

Høringsperiode 13. –
24. maj 2016
29.

Ajourført pr. 6. april 2016:
Planen er blevet justeret i forhold til budgetproces 2017 med følgende ændringer:

Budgetorienteringen til udvalgene i juni er annulleret/slettet, da
omprioriteringsbidraget ikke er på plads på det tidspunkt

Økonomiudvalget får en status på budgetprocessen på møde den 21. juni

Tilføjet at forslag til anlægsprojekter behandles i august

28.

Juli

Implementeringsfase
August

September

Oktober

November

December og
frem

Aktiviteter

Forberedelses - og
idéfase
Januar

Februar

Analysefase
Marts

April

Beslutningsfase
Maj

Juni

Juli

Implementeringsfase
August

September

Oktober

November

Omdrejningspunktet i budgetproces 2017 bliver arbejdet med
omprioriteringsbidraget, hvorfor der udarbejdes nye principper for
budgetlægningen.
Byrådet godkender tidsplan for budget 2017

23. februar

Dialogmøder mellem fagudvalg og fagcentre samt andre interessenter
som samarbejdspartnere, råd og bestyrelser alt efter hvilken plan de
enkelte udvalg har besluttet.

Budgetproces 2017

Direktionen arbejder med budgetforslag med baggrund i input fra
omprioriteringsprocessen
Afleveringsfrist for anlægsønsker er den 15. juni 2016 – de mailes til
Claus Hansen, Økonomi på clh@odsherred.dk

15.

Økonomiudvalget orienteres om status på forslag til budget 2017

21.

Politikdag/temadag om budget 2017

28.

Fagudvalgene behandler forslag til pris x mængde-ændringer samt
anlægsforslag og drøfter budgetoplæg

16. + 17.

Økonomiudvalget behandler forslag til pris x mængde-ændringer samt
anlægsforslag og drøfter budgetoplæg

23.

Politikdag for Byrådet med deltagelse af Direktion, SCF og HU

8.

Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til Byrådet

13.

Økonomiudvalgets budgetforslag udsendes i høring

14.

Økonomiudvalget drøfter forslaget med HU

20.

1. behandling af budgetforslag i Byrådet

20.

Frist for indlevering af høringssvar

26.

Sidste frist for ændringsforslag

28.

Økonomiudvalget behandler de indkomne høringssvar og ændringsforslag

4.

HU orienteres om høringssvar og ændringsforslag

5.

2. behandling af budgetforslag i Byrådet

11.

Økonomiudvalget behandler takster

11.

Byrådet godkender taksterne

25.

Øvrige takster behandles i fagudvalgene, Økonomiudvalget og samlet
oversigt godkendes i Byrådet

8.+9.
fagudvalgene
15. ØU
22. Byråd

December og
frem

