
 

Program budgetkonference 30.-31. august 

 

 

Sted: Laugesens Have 

Knivsbækvej 13 

6920  Videbæk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag den 30. august 2021 

8.30 Ankomst og kaffe m/rundstykker 
9.00 Velkomst i mødesalen, herunder gennemgang af program v. Hans Østergaard 

Drift & finansiering 

Der veksles mellem gruppemøder, formandssamlinger og plenum, og efterfølgende tidspunkter er 

foreløbige.  

9.10 Udvikling i aktiviteten på Sundhed- og Omsorg ved Anja Thoft Bach 
9.35 Status på omstilling i Handicap- og Psykiatri ved Henrik Juul Kær 
10.00 Status på Beskæftigelsesområdet v. Kim Ulv Christensen 
10.30 Kort resumé af borgmesterens diskussionsoplæg v. Hans Østergaard 
10.40 Signaler i plenum 
11.00 Gruppedrøftelser vedr. finansiering og drift 
12.00 Frokost 
12.45 Gruppeformænd samles med henblik på afklaring af forligsmuligheder vedrørende 

finansiering og drift 
13.30 Plenum – budgetstatus efter gruppeformændenes forligsdrøftelser vedr. finansiering og 

drift 
 

Der vil være eftermiddagskaffe og kage undervejs. 

Anlæg & finansiering 

Der veksles mellem gruppemøder, formandssamlinger og plenum, og efterfølgende tidspunkter er 

foreløbige.  

15.30 Kort resumé af borgmesterens diskussionsoplæg, herunder finansiering af merudgifter  
15.45 Plenum – udveksling af synspunkter til anlægsprioriteringen 
16.00 Gruppedrøftelser vedrørende anlægsprioriteringen, herunder også jordforsyning og 

genbrug 
18.00 Slut 1. dag 
19.00 Middag (3 retters menu) – der er natmad senere på aftenen  

 

Afdeling 
Økonomi  
Dato 
august 2021 
E-post 
jane.henriksen@rksk.dk  
Sagsnummer  
20-018661 

   



 

  

Tirsdag den 31. august 2021 

7.30 Morgenbuffet 
8.30 Opsamling fra 1. dag i mødesalen v. Hans Østergaard 
 Anlægsdrøfteler fortsat 
9.00 Gruppeformænd samles og drøfter forligsmuligheder vedrørende anlægsprioriteringen 
10.00 Plenum – budgetstatus efter gruppeformændenes forligsdrøftelser vedrørende anlæg 
  
 Der vil være formiddagskaffe undervejs 
  
12.00 Budgetaftale / pressemeddelelse 
12.30 Frokost 

 

Orienteringsmøder 

13.30 Orientering til HovedMED og fag-/stabschefer i Laugesens Have, hvor alle partier er 
velkomne til at deltage med en repræsentant 

  
14.30 Orientering til pressen i Laugesens Have, hvor alle partier er velkomne til at deltage med 

en repræsentant 
 

Der vil være gruppelokaler til rådighed for de enkelte partigrupper til brug for gruppedrøftelser. 

Der vil være isvand og frugt i løbet af dagen. 


