FERLI FJÁRHAGSÁÆTLUNAR 2022 [2021-04-0035]
DAGSETNINGAR Í FJÁRHAGSÁÆTLUNARVINNU VEGNA ÁÆTLUNAR 2022
Gjaldskrárgerð og álagning útsvars


Sumarið 2021
Grunnyfirferð og undirbúningur starfsmanna nefnda og forstöðumanna vegna gjaldskráa



30. ágúst – 10. september
Fastanefndir: fyrri umræða gjaldskráa



13.-30. september
Fastanefndir : síðari umræða gjaldskráa



4. október
Bæjarráð: gjaldskrár til samþykktar + útsvar



7. október
Bæjarstjórn: fyrri umræða gjaldskráa + útsvar



21. október
Bæjarstjórn : síðari umræða gjaldskráa + útsvar

Fjárhagsáætlunargerð


23. ágúst
Bæjarráð: Forsendur fyrir vinnslu fjárheimilda
grunnhugmyndavinna gjaldskráa til umræðu.



2022

lagðar

fram

ásamt

rammaáætlun,

15. september
Vinnubækur sendar út til forstöðumanna og sviðsstjóra ásamt vinnuskjölum millifærslna



20.-21. September
Opnir vinnufundir fjárhagsáætlunar á 4. hæð með fjármálastjóra fyrir forstöðumenn/sviðsstjóra



30. september
Vinnubókum skilað til fjármálastjóra + vinnuskjöl millifærslna



4. október
Bæjarráð: útkomuspá 2021



11. október
Greinagerð fjárhagsáætlunar skilað til upplýsingafulltrúa



18. október
Bæjarráð: Drög að fjárhagsáætlun lögð fram í bæjarráði + greinargerð



19.-22. október (finna einn dag sem hentar best)
Bæjarfulltrúar: Upplýsinga- og fyrirspurnarfundur vegna fjárhagsáætlunar 2022, með sviðsstjórum og
bæjarfulltrúum fyrir bæjarstjórnarfund



1. nóvember
Bæjarráð: Lokatillaga að fjárhagsáætlun lögð fram í bæjarráði



4. nóvember
Bæjarstjórn – fyrri umræða fjárhagsáætlunar



18. nóvember
Bæjarstjórn – síðari umræða í fjárhagsáætlunar



25. nóvember
Birting fjárhagsáætlunar 2022 með greinargerð, 3 ára áætlun 2022-2024, gjaldskrár 2022 og skil til
hagstofu.

Framkvæmdaáætlun


Maí / júní

Greining sviðsstjóra og forstöðumanna á 5 ára framkvæmdaáætlun lögð fyrir hverja fagnefnd eins og við á.










3. september

Atvinnu- og menningarmálanefnd
Velferðarnefnd
Fræðslunefnd
Hafnarstjórn
Íþrótta- og tómstundarnefnd
Skipulags- og mannvirkjanefnd
Umhverfis- og framkvæmdanefnd

Niðurstöður á þörf og forgangsröðun skilað til skipulags- og mannvirkjanefndar.


8. september

Skipulags- og mannvirkjanefnd: fyrri umræða framkvæmdaáætlunar


22. september

Skipulags- og mannvirkjanefnd: síðari umræða framkvæmdaáætlunar


27. september

Bæjarráð: Drög að framkvæmdaáætlun


18. október

Bæjarráð: Framkvæmdaáætlun samþykkt (sami tími og drög að fjárhagsáætlun)
Launaáætlun


1. júní
Launadeild: sendir vinnubók með nafnalista til forstöðumanna



30. júní
Forstöðumenn/sviðsstjórar : skila uppfærðum nafnalista til launadeildar



1. júlí
Launadeild: Opnar fyrir skráningu í launáætlun á vef



31. ágúst



Forstöðumenn/sviðsstjórar : skila launaáætlun á vef



15. september
Launadeild: sendir skráningu launaáætlunar með samanburði milli ára og heildarkostnaði til
forstöðumanna og sviðsstjóra



30. september
Forstöðumenn/sviðsstjórar: ósk um leiðréttingu eða breytingar á launaáætlun. Lokaskil launaáætlunar

