
Budgetlægning i kommuner 
Temadag for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland
25-09-2019

Sidse Kristensen, Kontorchef, Aalborg Kommune



• Årshjul for budgetlægning

• Hvordan fremkommer det kommunale budget

• Udefrakommende budgetemner

• Forskellige former for besparelser

• Demografimodeller

• Puljer

• Læs og forstå et kommunalt budget

• Indflydelsesmuligheder i budgetprocessen

Dagens temaer



•Bygningsønsker
•Driftsønsker
•Demografi mv.

•Budgetdrøftelser
•Budgetforlig
•Budgetforslag

•Regnskab
•Overførsel
•Tidsplan
•Moderniserings- og 
effektiviseringsforsalg

•Budget godkendes
•Budgetfordeling

Budget-
fordeling Regnskab

Budget-
emner

Budget-
drøftelse

Årshjul for budget



• Budget og overslagsår (basis-budget)

• Den aktuelle regnskabssituation

• Driftsønsker

• Anlægsønsker

• Politiske prioriteringer

Budgettet tager udgangspunkt i:



Mange budgetemner kommer udefra
• Økonomiaftale

• Moderniserings- og effektiviseringsprogram

• Lov- og Cirkulæreprogram

• Bloktilskud



Overordnede økonomiske rammer
• Løft af servicerammen svarende til den demografiske udvikling: 1,7 mia. kr.

• Aflysning af moderniserings- og effektiviseringsprogram: 0,5 mia. kr.

• Kommunerne frigør midler til velfærdsprioriteringer for 0,5 mia. kr.

Fokusområder vedr. sundhed og ældre (blandt mange andre emner)
• Kommende forhandlinger om fremtidens sundhedsvæsen

• Kvalitetsforbedring i det nære sundhedsvæsen. Effekt. Fælles sprog 3

• En tryg alderdom (funktionsevne, livskvalitet, forudsigelighed)

• Rekruttering

Værdighedsmidler omlægges til bloktilskud

Lov- og cirkulæreprogram (betaling på akutpladser, elever fra regionerne)

Økonomiaftale 2020



Puljer er øremærkede tilskud der tildeles efter ansøgning. Oprettes typisk i 
forbindelse med vedtagelse af finansloven

• Fordel med målrettede midler ud over det godkendte budget

• Ulempe med manglende lokalpolitisk råderum

• Vanskelig formidlingsopgave og manglende sammenhæng til budget

• Administrativt tung

• Tidsmæssig forskydning påvirker regnskabsresultat

Det særlige ved puljer



Finansiel opgave
Budgettet angiver hvordan de kommunale udgifter finansieres: skattegrundlag, 
øvrige indtægter, kassebeholdning og likviditet

Bevillingsmæssig opgave
Budgettet illustrerer den vedtagne fordeling af kommunens ressourcer mellem de 
forskellige opgaveområder – kaldes typisk bevilling eller sektor

Informationsformidling
• Væsentlige ændringer
• Nøgletal
• Generelle bemærkninger
• Specielle bemærkninger

Oversigter – faste formkrav

Læs og forstå et kommunalt budget



Forskellige udgiftstyper
• Serviceudgifter
• Budgetgaranterede udgifter
• Anlægsudgifter

Bruttobudgettering og centralisationsprincip
• De samlede udgifter skal finansieres af de samlede indtægter
• Kommunalbestyrelsen står frit i sin udgiftsprioritering
• Budgetterne opgøres med både udgifter, indtægter og nettoresultat

Budgetkrav til kommunerne
• Serviceramme
• Anlægsramme
• Likviditetskrav
• Skatteudskrivning

Læs og forstå et kommunalt budget…



• Teknisk beregning af den økonomiske betydning af befolkningsvæksten givet 
et uændret serviceniveau

• Demografi = enhedspris x befolkningsudvikling x dækningsgrad

• Sund aldring

Demografimodel giver grundlag for en veloplyst politisk prioritering.

Demografi kan indregnes tidligt eller sent i processen, eller slet ikke

Demografimodel



• Servicereduktion
Forslag, hvor der reduceres i den ydelse, borgeren modtager, eller fordi tilbud 
falder helt bort

 Effektivisering
Forslag, hvor samme – eller lignende – opgave løses med færre ressourcer

 Investeringer
Gennem træning, hjælpemidler, teknologiske løsninger mv. arbejdes på at 
gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed reducere borgerens behov for 
hjælp

Når der skal spares…



Prioriter mellem ønsker og finansieringsforslag.

• Hvilke forslag vil I prioritere?

• Hvordan vil I finansiere det inden for eget område?

• Drøft konsekvenserne for borgere, medarbejdere og organisation

Er der noget I hellere vil bruge pengene til…

Det samlede budget er på ca. 200 mio. kr.

Nye opgaver, ønsker, finansiering



Indflydelsesmuligheder i forskellige budgetfaser

• Input til budgetemner i den indledende fase

• Opmærksomhedspunkter under budgetdrøftelser – i forbindelse med 
førstebehandling af budgettet

• Det gode høringssvar

Indflydelsesmuligheder og høring
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