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Høringssvar vedr. processen for budget 2018
Budgetprocessen i Odshered i år startede rigtig godt i år. Byrådet talte om åbenhed og borgerinddragelse,
der blev holdt borgermøder og repræsentanter fra forskellige interessegrupper var til dialogmøder med
byrådets udvalg.
Desværre er den gode start ikke videreført i slutprocessen omkring budget 2018, som har virket rodet og
tidsmæssigt presset.
Ind til fornyeligt fremgik det af kommunes mødekalender for 2017, at budgettet skal førstebehandles af
byrådet tirsdag d. 19. september. Realiteten er, at budgettet er førstebehandlet allerede tirsdag d. 12.
september.
Høringsperioden efter første behandlingen er 5 dage frem til d. 18. september. Det betyder, at borgere som
har ageret i tiltro til, at den politiske behandling af budgettet var d. 19. september, blot må konstatere, at
på dette tidspunkt er budgettet førstebehandlet og høringsfristen udløbet.
Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at der skal være mindst 3 uger mellem byrådets første- og
andenbehandling af budgettet. Ændringen af datoen for førstebehandlingen betyder, at der i Odsherred er
4 uger mellem første- og anden behandlingen. Som borgere havde jeg håbet, at formålet med denne ekstra
uge var at give borgerne bedre tid til at lave høringssvar efter, at de havde hørt politikernes fremlæggelse
ved førstebehandlingen.
Realiteten er at den forlængede tid alene tilfalder forvaltningen. Det betyder, at høringsfristen for borgerne
er blot 5 dage efter førstebehandlingen. Herefter har politikerne 8 dage til at komme med ændringsforslag
og til sidst har forvaltningen 10 dage til at indarbejde konsekvenserne af politikernes ændringsforslag inden
d. 6. oktober, hvor dagsordenen til byrådets andenbehandling d. 10. oktober skal udsendes.
Jeg ved godt, at budgettet allerede er sendt i høring af økonomiudvalget d. 6. september, men da
økonomiudvalgets møder er lukkede, så er det reelt først ved førstebehandlingen i byrådet, at borgeren får
mulighed for at høre den politiske præsentation af budgettet.
Når høringsfristen er så kort, så er det beklageligt, at der er forskellige oplysninger om hvornår på dagen
fristen er. Det fremgår således af byrådets dagsorden og borgmesterens afsluttende bemærkninger på
mødet, at fristen er mandag d. 18. september kl. 8.00 mens det af kommunens omtale af
førstebehandlingen (offentliggjort på kommunes hjemmeside onsdag d. 13. september kl. 12.59) fremgår,
at fristen er kl. 12.00. Det fremgår i øvrigt af samme omtale, at budgettet skal førstebehandles på
byrådsmødet d. 26. september. En bemærkning, der kombineret med de nævnte frister, kan give det
misvisende indtryk, at budgettet andenbehandles på mødet d. 26. september.
Jeg vil derfor opfordre byrådet til i højere grad at tilgodese borgerne med længere høringsfrister ved
fremtidige budgetprocesser og i øvrigt arbejde for, at udmeldte friste og mødedatoer offentliggøres i god
tid og ikke ændres efterfølgende.
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