FERLI FJÁRHAGSÁÆTLUNAR 2021 [2020-05-0032]
DAGSETNINGAR Í FJÁRHAGSÁÆTLUNARVINNU 2020 VEGNA ÁÆTLUNAR 2021
18. maí:

Bæjarráð: Ferli fjárhagsáætlunar 2021 kynnt og valin dagsetning fyrir vinnufund bæjarstjórnar
varðandi stefnumörkun fjárhagsáætlunar 2021-2024.

13. maí:

Nefndir: Gjaldskrám vísað í fyrstu umræður til nefnda – skal lokið fyrir 30. ágúst [2020-05-0033]

25. maí:

Launaáætlun: Sviðsstjórar og viðkomandi forstöðumenn fá aðganga að launakerfi Kjarna þar sem
launaáætlunarvinnan mun fara fram. Deildarstjóri launa leiðbeinir varðandi kerfið.

25. maí:

Forstöðumannafundur – vinnufundur um fjárhagsáætlun 2021.

26. maí:

Sviðsstjórafundur: Vinnufundur – stefnumörkun fjárhagsáætlunar 2021-2024, rammaáætlun
rekstrar, gjaldskrár, framkvæmdaáætlun, skuldir og skuldaviðmið.

8. júní:

Bæjarráð: Rekstrar- og skuldastefna Ísafjarðarbæjar fyrir 2020-2024 kynnt.

29. júní:

Bæjarráð: Útkomuspá #1 fyrir 2020 með tillögum að viðaukum vegna Covid-19.

29. júní:

Bæjarráð: Umræður um framkvæmdir, viðhald og gjaldskrár. Farið yfir helstu þætti, ramma og
forsendur.

6. júlí:

Bæjarráð: Forsendur Sambands Íslenskra Sveitarfélaga fyrir vinnslu fjárheimilda 2021 lagðar fram.

10. ágúst:

Bæjarráð: Annar ársfjórðungur 2020 – uppgjör til Hagstofu kynnt

24. ágúst:

Bæjarráð: Rammi fjárhagsáætlunar 2021-2024 kynntur. Umræður um ramma fjárhagsáætlunar
2021-2024, framkvæmdaáætlun og gjaldskrár.

24. ágúst:

Forstöðumannafundur – vinnufundur fjárhagsáætlun 2021, rammi kynntur ásamt fjárfestingar og
viðhaldsverkefnum.

1. september:

Vinnubækur fjárhagsáætlunar (utan launa) verða aðgengilegar sviðsstjórum og viðkomandi
forstöðumönnum í bókhaldskerfinu BC365.

11. september: Vinnubækur fjárhagsáætlunar skilað til fjármálastjóra með drögum að greinagerð.
11. september: Vinnubókum launaáætlunar skilað til launadeildar með stöðugildum og vinnustundum 2021.
5. október:

Bæjarráð: Útkomuspá #2 fyrir 2020 og kynnt drög að fjárhagsáætlun 2021

6. október:

Sviðsstjórafundur: Greinargerð hvers sviðs skilað til bæjarritara og samræming.

12. október:

Bæjarráð: Fjárhagsáætlun 2021-2024 lögð fram til samþykktar til fyrri umræðu bæjarstjórnar.

15. október:

Bæjarstjórn: Upplýsinga- og fyrirspurnafundur fyrri umræðu fjárhagsáætlunar 2021 með
sviðsstjórum og bæjarfulltrúum fyrir bæjarstjórnarfund.

15. október:

Bæjarstjórn: Fyrri umræða fjárhagsáætlun 2021, framkvæmdaáætlun, gjaldskrár 2021 og 3ja ára
áætlun 2022-2024.

26. október

Forstöðumannafundur – kynning á fjárhagsáætlun 2021-2024

9. nóvember:

Bæjarráð: Þriðji ársfjórðungur 2020 – uppgjör til Hagstofu kynnt

3. desember:

Bæjarstjórn: Seinni umræða fjárhagsáætlun 2021, 3ja ára áætlun 2022 til 2024, 5 ára
fjárfestingaáætlun og gjaldskrár 2021.15. desember: Birting – Fjárhagsáætlun 2021 með greinagerð,
3ja ára áætlun 2022 til 2024 og gjaldskrár 2021.

