LÆSEVEJLEDNING

BUDGET 2019-2022

Kære Læser
Du sidder nu med den elektroniske budgetmappe - budgetoplæg 2019-2022 for Greve Kommune.
Materialet er en grundig præsentation af indtægts- og udgiftsområderne i det kommunale budget.
For at få overblik over budgetmaterialet kan det være en god idé at begynde læsningen med
budgetoverblikket under kapitel 3. Her kan du læse om Greve Kommunes økonomiske situation og
forudsætningerne for budgetoplægget. Det talmæssige overblik over kommunens økonomi fås i
hovedoversigten (HOV).
En anden måde at få et hurtigt overblik over budgetoplægget og økonomien i Greve Kommune er
at læse præsentationerne fra Byrådets møder om budgettet. Præsentationen fra den 16. august
2018 indeholder de nyeste tal og seneste opdateringer.
Demografikataloget, DUT-kataloget, Skønskonti og Tekniske rettelser beskriver en række
ændringer til budgettet, som går på tværs af alle budgetområderne.
Prioriteringskataloget rummer forslag til ændringer i service, kvalitet og effektiviseringer, der kan
bidrage til at skabe et budget i balance.
Forslag til investeringsstrategi findes i anlægskataloget.
Budgetmappen opdateres løbende via udsendelseslister fra Center for Økonomi i takt med
behandlingen af budgettet i perioden august til oktober 2018.
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Budgetoplæg 2019-2022:
1-2

Udover denne læsevejledning findes her tidsplanen for budgettet og præsentationerne fra de
forskellige seminarer og temadage i Byrådet frem til og med fremlæggelse af
budgetoplægget.

3-6

Her gives et samlet overblik over de tværgående emner i budgetmappen med HOV og
øvrige centrale dokumenter.
Fanebladene indeholder desuden:
 Pris- og lønforudsætninger
 Demografikatalog, katalog for skøn, katalog for tekniske rettelser, DUT-katalog og
eventuelle øvrige forslag
 Prioriteringskatalog
 Anlægsbudgetforslag

7-8
9

Her vil de høringssvar, som MED-udvalg, bestyrelser og lign. har sendt i høringsperioden.
Her vil de spørgsmål og svar, som fremkommer under Byrådets og som de enkelte udvalgs
behandling blive indsat. Materiale vil blive udsendt i løbet af budgetperioden.

10

Her findes forskellige relevante informationer, bl.a. Økonomiaftalen og aktstykket. Derudover
henvises til Greve Kommunes befolkningsprognose og nøgletalsrapport.

Budgetoplægget kan ses på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk
God læselyst
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