
Høringsmateriale budget 2021-2024 
  
Byrådet 1. behandlede budgettet for 2021-24 den 17. september 2020. Grundlaget for høringen er 
samlet og klar til høringsperioden jf. nedenfor.  
 
Denne mail er udsendt til Lederforum og hovedudvalg. Såfremt der er andre relevante modtagere 
på jeres respektive områder, eksempelvis ældrerådet m.v., bedes i videreformidle denne mail.  
 
Høringsperioden er fra den 18. september til den 28. september 2020, hvor der er sidste frist for 
afgivelse af høringssvar kl. 08.00. 
 
Nedenstående link giver adgang til høringsmaterialet vedrørende Budget 2021-24. 
  
http://rebild.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer 
  
Materialet består af følgende punkter, hvor nedenstående direkte link kan anvendes: 
  
1. Budgetprocedure 2021-24. Direkte Link http://rebild.dk/politik/oekonomi - Vælg Budgetproces:  

Rebild Kommunes budgetvejledning 2021-24  
2. Basisbudget 2021-2024. Link http://rebild.dk/politik/oekonomi  - Vælg: Basisbudget 2021-24.  
3. Børnetal og forudsætninger på børnehaveområdet og dagplejen fremgår af basisbudget 2021-

24, under specielle bemærkninger for Børn og Familieudvalget. Link 
http://rebild.dk/politik/oekonomi  - Vælg: Basisbudget 2021-24 og læs under Børne- og 
Familieudvalget. 

4. Elevtal og forudsætninger på SFO- og skoleområdet fremgår ligeledes af basisbudget 2021-24 
under specielle bemærkninger for Børne- og Familieudvalget. Link 
http://rebild.dk/politik/oekonomi  - Vælg: Basisbudget 2021-24 og læs under Børne- og 
Familieudvalget 

5. Den politiske behandling – Byrådets 1. behandling af budget 2021-24 den 17.09.2020, punkt 96. 
Link https://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120/8595 

6. Fagudvalgenes behandling af budget 2021-24 på møder den 22. – 23. september 2020 – der 
henvises til mødereferaterne. 

7. Oversigt over ændringer indarbejdet i basisbudget 2021-24 fra Budget 2020 til budget 2021-24, 
indeholder ændringer fra budget 2020 til basisbudget 2021-24. Link 
http://rebild.dk/politik/oekonomi - Vælg Basisbudget 2021-2024:   Hovedoversigt og læs side 6 
– 14. 

8. Råderumsdrøftelse i udvalgene – Der henvises til de politiske møder om budget 2021-24, hvor 
referater kan tilgås via kommunens hjemmeside. http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater.  
Der gøres opmærksom på, at der er råderumsdrøftelser på de kommende udvalgsmøder.  

 
  

Basisbudget 2021-2024 
Basisbudget 2021-2024 er udarbejdet ud fra retningslinjerne i budgetproceduren 2021-24. 
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Vejledning til egne budgetoversigter 
Som supplement til basisbudgetmaterialet er der udarbejdet en vejledning (vedhæftet 
mail), der viser, hvordan der kan hentes budgetrapporter i Opus Økonomi. Det giver blandt andet 
mulighed for at se basisbudgettet i den ønskede detaljeringsgrad, samt at sammenligne 
budgetgrundlaget 2021-2024 med indeværende års budget. 
Det bemærkes, at det er basisbudgettet, der fremgår af udtræk fra Opus, og at de politiske 
beslutninger, der er besluttet ved byrådets 1. behandling af budgettet, endnu ikke er indarbejdet i 
Opus. De politiske beslutninger i budgetprocessen vil således kunne ændre budgetterne og 
eventuelle politiske beslutninger skal derfor fratrækkes/tillægges de udtræk der hentes i Opus. 
 
For Byrådets 1. behandling af budgettet henvises til deres møde den 17. september pkt. 96, link: 
https://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120/8595 
 
Oversigt over ændringer fra 2020 til 2021-24 
De politiske ændringer til basisbudget 2021-24, som er indarbejdet i basisbudget 2021-24 – før 
Byrådets 1. behandling fremgår af basisbudgettet 2021-24 – se link under pkt. 7.  
  
Høringssvar 
Der er tale om et omfattende budget og derfor også et komplekst høringsmateriale. Den enkelte 
institution kan derfor overveje at prioritere høringssvaret i forhold til eget budgetområde, 
eventuelt efterfulgt af kommentarer til de respektive sektorområder og det samlede 
budgetforslag. LokalMed bør fremsende høringssvar gennem Deres Sektorudvalg. 
  
Hvis der er afklarende spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Fællescenter Økonomi ved 
  
Bjarke K Jakobsen bkja@rebild.dk 9988-7522 
Helle Ravn hera@rebild.dk 9988-7523 
Elisabeth Skaarup Andersen elan@rebild.dk 9988-7524 
Birthe Aaen biaa@rebild.dk 9988-7525 
Jan Jørgensen jajo@rebild.dk 9988-7526 
Birgit Andersen bian@rebild.dk 9988-7527 
Per William Dyrholm pwdy@rebild.dk 9988-7538 
 
Høringsmateriale bedes sendt elektronisk på følgende mailadresse: budget2021@rebild.dk 
Materialet vil efterfølgende blive sendt til politisk drøftelse på byrådets budgetdag den 29. 
september 2020. 
 
Venlig hilsen 
Peter Jensen
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