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6.2 Bevillingsniveau 
 
Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budget-
tets opdeling i bevillinger er udtryk for. 
 
Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger kommunalbestyrelsen rækkevidden af 
den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågæl-
dende område på kommunalbestyrelsens vegne. Bevillingsniveauet vil være af betyd-
ning for bevillingshaverens muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplacerin-
ger af budgetbeløb. Der kan f.eks. være tale om omplaceringer mellem omkostnings-
steder, grupperinger eller arter. 
 
Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser 
og forbehold, der måtte være anført i budgetbemærkningerne eller i kommunens kasse- 
og regnskabsregulativ. 
 
Ifølge den kommunale styrelseslovs § 38 fastsætter indenrigs- og boligministeren de 
nærmere regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbe-
styrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. 
 
De fastsatte regler er beskrevet nedenfor. 
 
6.2.1 BEVILLINGSNIVEAU FOR DRIFTSBEVILLINGER 
For driftsbevillingers vedkommende er fastsat følgende mindstekrav til bevillingsniveau-
et: 
 

Kommunalbestyrelsen skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav 
tage bevillingsmæssig stilling til budgettets driftsposter specificeret på udvalgsni-
veau. 

 
Kommunalbestyrelsen kan efter denne bestemmelse frit vælge at afgive et større eller 
mindre antal bevillinger - i sidste instans én enkelt samlet bevilling – til de enkelte ud-
valg. Afhængigt heraf vil de enkelte bevillinger kunne omfatte et mindre eller større om-
råde af aktiviteterne under de enkelte udvalg. 
 
Medfører kommunens udvalgsstruktur, at flere hele hovedkonti henhører under ét ud-
valg, kan kommunalbestyrelsen altså vælge at afgive én samlet bevilling, som omfatter 
disse hovedkonti under ét. Man kan f.eks. tænke sig, at et stående udvalg - teknisk ud-
valg - har et så bredt defineret ansvarsområde, at det kan tildeles én bevilling omfatten-
de tre hele hovedkonti, (hovedkonto 0, 1 og 2). 
 
Der er ligeledes mulighed for ved bevillingsafgivelsen at sammenstykke dele af flere 
hovedkonti, hovedfunktioner m.v. i én bevilling - altså på tværs af den autoriserede kon-
toplan. Eksempelvis vil der kunne gives én samlet bevilling til børnepasningsordninger 
omfattende såvel dagpleje, integrerede institutioner, daginstitutioner m.v. på hovedkonto 
5 (Sociale opgaver og beskæftigelse) som skolefritidsordninger og ungdomsklubber på 
hovedkonto 3 (Undervisning og kultur). Det forudsætter kun, at de pågældende foran-
staltninger er samlet under ét udvalg. 
 
Der må derimod ikke afgives bevillinger, som dækker mere end ét udvalgs område. Ek-
sempelvis kan der ikke gives én samlet bevilling til hele hovedkonto 3 (Undervisning og 
kultur), hvis kommunens udvalgsstruktur medfører, at folkeskoleundervisning henhører 
under ét stående udvalg og fritidsundervisning under et andet. 
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I denne forbindelse bemærkes, at der til lokaludvalg nedsat efter styrelseslovens § 65 d 
kan afgives en samlet bevilling omfattende nærmere angivne opgaver, uanset om disse 
i øvrigt henhører under flere af kommunalbestyrelsens nedsatte udvalg. Bevillingen skal 
være afgrænset geografisk f.eks. ved angivelse af omkostningssted. 
 
Reglerne om bevillingsniveauet udgør alene et mindstekrav, altså en grænse for hvor 
højt bevillingsniveauet kan lægges. Det står således den enkelte kommunalbestyrelse 
frit at beslutte en så detaljeret bevillingsbinding, som den ønsker det. Heri ligger også, 
at kommunalbestyrelsen kan vælge en detaljeret bevillingsbinding på nogle områder, 
mens andre områder under det pågældende udvalg slås sammen i én samlet bevilling. 
 
Endelig kan kommunalbestyrelsen som tidligere omtalt i forbindelse med bevillingsafgi-
velsen specificere særlige forbehold og betingelser for bevillingernes udnyttelse i bud-
getbemærkningerne. 
 
6.2.2 BEVILLINGSNIVEAU FOR ANLÆGSBEVILLINGER OG RÅDIGHEDSBELØB 
Anlægsbevillinger 
For anlægsbevillingers vedkommende gælder følgende hovedregel vedrørende bevil-
lingsniveauet: 
 

Som udgangspunkt skal der gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt an-
lægsarbejde. 

 
Bevillingsreglerne rummer dog mulighed for at fravige denne hovedregel og slå flere 
anlægsarbejder sammen i én anlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre, ensar-
tede anlægsprojekter. Reglerne herom kan sammenfattes således: 
 
Der vil kunne gives rammebevillinger til anlægsarbejder, der: 
 

• Er af beløbsmæssigt mindre omfang 
• Er nært beslægtede, dvs. af samme projekttype 
• Enten alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinere-

de projekter. 
 
Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling. 

 
Adgangen til at give rammebevillinger til anlægsarbejder vil eksempelvis kunne benyttes 
til at give én rammebevilling til alle energibesparende foranstaltninger. 
 
Såfremt de pågældende anlægsarbejder alle henhører under samme udvalg, kan ram-
mebevillingen gives til dette udvalg, som ligeledes tildeles rådighedsbeløbet i budgettet. 
Vedrører anlægsarbejderne flere udvalgsområder vil rammebevillingen (og rådigheds-
beløbet) kunne gives til økonomiudvalget, såfremt det ikke strider mod de i styrelses-
vedtægten fastlagte kompetenceforhold. 
 
Når muligheden for at afgive rammebevillinger omfattende flere anlægsarbejder er be-
grænset til mindre og sammenhængende arbejder, skyldes det, at større anlægsarbej-
der i reglen har så betydelige planlægningsmæssige og langsigtede driftsøkonomiske 
konsekvenser, at de bør behandles af den samlede kommunalbestyrelse. 
 
Rådighedsbeløb 
Det er som omtalt i afsnit 6.1 en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der 
både foreligger en anlægsbevilling og at der er afsat et rådighedsbeløb på budgettet.
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For rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder gælder tilsvarende regler om bevil-
lingsniveau som for driftsbevillinger, dvs.: 
 

Kommunalbestyrelsen skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav 
tage stilling til budgettets rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder specificeret på 
udvalgsniveau 

 
Kommunalbestyrelsen har altså mulighed for ved budgetvedtagelsen at slå rådigheds-
beløb sammen for anlægsarbejder, der henhører under det samme udvalg. Benytter 
kommunalbestyrelsen denne mulighed, vil det pågældende udvalg få en større disposi-
tionsfrihed, idet udvalget kan kompensere overskridelse af ét rådighedsbeløb med be-
sparelse på et andet uden på forhånd at indhente en tillægsbevilling fra kommunalbe-
styrelsen. 
 
6.2.3 BEVILLINGSNIVEAU FOR FINANSIELLE KONTI 
Bevillingsreglerne omfatter som omtalt i afsnit 6.1 også en række af de finansielle po-
ster under hovedkonto 7 og 8. For disse poster er reglerne om bevillingsniveau følgen-
de: 
 
For de finansielle poster under hovedkonto 7 og 8 skal kommunalbestyrelsen ved 
årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til: 

• Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05-7.35.35 
• Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30-7.55.76 
• Afdrag på udlån under ét - funktionerne 8.32.20-8.32.27 
• Afdrag på optagne lån under ét - funktionerne 8.55.63-8.55.78 
• Tilskud og udligning, herunder refusion af købsmoms, under ét - funktionerne 

 7.62.80-7.65.87 
• Skatter under ét - funktionerne 7.68.90-7.68.96 

 
Opdelingen af hovedkonto 7 og 8 i disse særskilte bevillinger udgør - ligesom de øvrige 
regler vedrørende bevillingsniveauet - kun en øvre grænse for, hvor højt bevillingsni-
veauet kan lægges. Kommunalbestyrelsen kan frit vælge at specificere alle eller dele af 
disse poster yderligere i bevillingsoversigten. 
 
Der skal i øvrigt i tilknytning til bevillingsniveau vedrørende skatter henvises til den i af-
snit 5.1 omtalte bestemmelse i § 3, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om kommunernes 
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.. Af bestemmelsen fremgår, at udgiftsfor-
øgende ændringsforslag til budgettet skal finansieres ved forhøjelse af den kommunale 
indkomstskat, med mindre andet besluttes af kommunalbestyrelsen. 


