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Orientering om 20. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem
for regioner”
Den vedlagte ændringsbekendtgørelse indeholder ændrede frister for udarbejdelsen
af regionernes budget for 2016.
Ændringerne følger af, at drøftelsen mellem regeringen og Danske Regioner om de
økonomiske rammer for regionerne i 2016 først vil finde sted i august 2015, og at
rammerne for 2016 derfor først kan forventes godkendt af Finansudvalget primo september 2015.
Fristerne for budgetlægningen for 2016 ændres således:

Forretningsudvalgets udarbejdelse af budgetforlag til
regionsrådet
1. behandlingen af budgetforslaget
Frist for møde i kontaktudvalget om størrelsen på udviklingsbidraget
Frist for kommunernes skriftlige tilbagemeldinger om
udviklingsbidrag
2. behandlingen af budgetforslaget (=vedtagelse)

Hidtidig frist
15. august 2015

Ny frist
10. september 2015

24. august 2015

15. september 2015

1. september 2015

17. september 2015

10. september 2015

22. september 2015

1. oktober 2015

15. oktober 2015

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. august 2015.
Med venlig hilsen
Nicolai Pallisborg/
Henning Elkjær Nielsen

Enhed
Administrationspolitik
Sagsbehandler
Henning Elkjær
Nielsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
§1

Koordineret med
Jura

I bekendtgørelse nr. 185 af 19. februar 2015 om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. foretages følgende ændringer:

Sagsnr.
2015 - 4514

1. I § 2, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: ”I 2015 udarbejdes forslaget for 2016 dog senest
den 10. september.”

Doknr.
253961
Dato
04-08-2015

2. I § 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: ”I 2015 foretages 1. behandlingen af forslaget
dog senest den 15. september og 2. behandlingen af forslaget senest den 15. oktober.”
3. I § 2, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: ”I 2015 foretages drøftelsen i kontaktudvalget
dog senest den 17. september.”
4. I § 2, stk. 4, indsættes som 2. pkt.: ”I 2015 skal kommunalbestyrelserne dog meddele regionsrådet deres stillingtagen senest den 22. september.”
§2
Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. august 2015.

