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Høring, budget 2014.
Kommunalbestyrelsen har den 22.-23. august 2013 afholdt budgetseminar, hvor det
administrative budget blev forelagt.
Det administrative budget er et teknisk budget, som bygger på fremskrivningen af sidste
års budgetforudsætninger, korrigeret for bl.a. demografi og ny lovgivning, samt
konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Det administrative budget er
nærmere beskrevet i Perspektivnotatet, der udsendes sammen med høringsmaterialet.
Det administrative budget er samtidigt et oplæg til den politiske proces, der skal føre frem
til vedtagelsen af det endelige budget for 2014-2017.
I forlængelse af det administrative budget blev der på budgetseminaret
forelagt en række analyser og sager oversendt fra fagudvalg, der indeholder både forslag
til nye aktiviteter og ændring af eksisterende aktiviteter. Desuden var der til
budgetseminaret udarbejdet en række forslag til reduktioner.
På budgetseminaret blev det besluttet at sende de analyser og de reduktionsforslag, der
indgår i de kommende politiske forhandlinger, i høring, inden der træffes konkret
beslutning om disse i budgetlægningen for 2014 og frem.
Det skal understreges, at der alene er tale om forslag, der kan blive revideret – eller helt
udgå i de videre drøftelser.
På denne baggrund fremlægges det relevante materiale til de høringsberettigede parter til
udtalelse samt til behandling i medudvalgene.
Alt høringsmaterialet kan findes på Kalundborg Kommunes hjemmeside
(www.kalundborg.dk) under Politik – Budget og Regnskab – Budget 2014.
Det administrative budgetforslag med bilag findes ligeledes på kommunens hjemmeside.
Eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet kan rettes til økonomidirektøren.
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Frist for høringssvar er den 5. september 2013 klokken 8.00 og bedes indsendt til følgende
adresse hoering.budget2014@kalundborg.dk
Opmærksomheden henledes på at der vil være en særlig høringsproces/tidsplan vedr.
frivilligstrategien, som vil blive offentliggjort efter Økonomiudvalgets møde den 28. august
2013.

Med venlig hilsen

Henrik Damm
Kommunaldirektør
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