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5.3.  Oversigt over tidsfrister i forbindelse med budgetvedta-
gelsen  
 
Fristerne i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse - herunder for ind-
sendelse af budgetmateriale til de centrale myndigheder - er opsummeret i nedenståen-
de oversigt. 
 

Senest 15. august Forretningsudvalget udarbejder budgetforslag til regionsrå-
det. 

 
Senest 24. august 1. behandling af budgetforslaget. 
 
Senest 1. september Forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag drøftes i 

kontaktudvalget. 
 
Senest 10. september Kommunalbestyrelserne i regionen meddeler skriftligt regi-

onsrådet deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag. 
  
Senest 1. oktober Budgettet vedtages. 

Primo oktober Hovedoversigt og særlige budgetoplysninger indsendes til 
Social- og Indenrigsministeriet. Den nærmere tidsfrist med-
deles af Social- og Indenrigsministeriet forud for budgetved-
tagelsen. 

 
Ultimo oktober Resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og ressource-

oversigt vedrørende sociale institutioner indsendes til Soci-
al- og Indenrigsministeriet. Den nærmere tidsfrist fremgår af 
det udsendte skemamateriale. 

Senest 15. november Sammendrag og specifikationer indsendes til Danmarks 
Statistik. 

 
For budget 2020 er fristerne dog ændret, jf. nedenstående tabel. 
 

Senest 2. oktober Forretningsudvalget udarbejder budgetforslag til regionsrå-
det. 

 
Senest 8. oktober 1. behandling af budgetforslaget. 
 
Senest 10. oktober Forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag drøftes i 

kontaktudvalget. 
 
Senest 15. oktober Kommunalbestyrelserne i regionen meddeler skriftligt regi-

onsrådet deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag. 
  
Senest 5. november Budgettet vedtages. 

Senest 8.  november Hovedoversigt og særlige budgetoplysninger indsendes til 
Social- og Indenrigsministeriet. Den nærmere tidsfrist med-
deles af Social- og Indenrigsministeriet forud for budgetved-
tagelsen. 

 
Senest 26. november Resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og ressource-

oversigt vedrørende sociale institutioner indsendes til Soci-
al- og Indenrigsministeriet. Den nærmere tidsfrist fremgår af 
det udsendte skemamateriale.
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Senest 26. november Sammendrag og specifikationer indsendes til Danmarks 
Statistik. 

 
 
Falder ovennævnte datoer på en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den følgende 
mandag. Dette gælder dog ikke fristerne for budgetforslagets forelæggelse og budget-
tets vedtagelse. 
 
 


