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5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen  
 
Regionsloven og bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision 
m.v. indeholder en række bestemmelser om procedurer og tidsfrister i forbindelse med 
budgettets udarbejdelse og vedtagelse: 
 

Senest 15. august udarbejder forretningsudvalget til regionsrådet forslag til regionens 
årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra den 1. januar til den 31. de-
cember.1 Forslaget ledsages af budgetoverslag for en 3-årig periode.2 
 
Forretningsudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal undergives to be-
handlinger i regionsrådet med mindst tre ugers mellemrum.3 Første behandlingen fo-
retages senest den 24. august.4  
 
Det forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag, som er indeholdt i forslaget til 
årsbudget, jf. §§ 6 og 7 i lov om regionernes finansiering, skal drøftes i kontaktudval-
get mellem regionen og kommunerne i regionen senest den 1. september.5 
 
Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftlig meddele 
regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.6 
 
Ved anden behandling, som foretages senest den 1. oktober, vedtages forslaget til 
årsbudget og flerårige budgetoverslag af regionsrådet.7 
 

 
Regionerne har en lovbestemt leverandørpligt i forhold til kommunerne for en række 
sociale tilbud og visse specialundervisningstilbud. Regionsrådet skal i henhold til sek-
torlovgivningen senest den 15. oktober indgå en årlig rammeaftale med kommunerne 
beliggende i regionen om bl.a. det samlede antal pladser og tilbud, regionsrådet stiller til 
rådighed for kommunerne i regionen. Da rammeaftalerne er en central forudsætning for 
både kommunernes og regionernes budgetlægning er det dog hensigtsmæssigt, at 
drøftelsen og vedtagelsen af rammeaftalerne tilrettelægges og indpasses i 
budgetprocessen på en hensigtsmæssig måde for både regionsråd og  
kommunalbestyrelser. 
 
 

                                                           
1 Jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.. 
2 Jf. § 3, stk. 5 i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.. 
3 Jf. § 19, stk. 1 i regionsloven. 
4 Jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 
5 Jf. § 2, stk. 3 i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.  
6 Jf. § 2, stk. 4 i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 
7 Jf. § 19, stk. 2 i regionsloven og § 2, stk. 2 i bekendtgørelse om regionernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. 
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Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om specifikation af de områder, inden for 
hvilke der skal være balance mellem indtægter og udgifter/omkostninger på årsbudget-
tet og de flerårige budgetoverslag, jf. nærmere herom i afsnit 5.2. 
 
Bekendtgørelsen indeholder også enkelte procedureregler. Efter § 3, stk. 2 i bekendtgø-
relse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. skal ændringsforslag til 
budgetforslaget angive, hvilken bevilling forslaget retter sig imod, samt med hvilket be-
løb bevillingen ønskes ændret. Denne regel hænger sammen med kravet om, at budget-
tet skal være umiddelbart egnet til realisering. Det udelukker, at der kan fremsættes 
ændringsforslag holdt i mere almindelige vendinger såsom: »regionsrådets ønsker en 
opprioritering af kræftområdet i forhold til forretningsudvalgets budgetforslag«. Tilsva-
rende regler gælder for budgetoverslagene. 
 
Det er et krav, at ethvert omkostningsforøgende ændringsforslag skal ledsages af et 
forslag til finansiering af de øgede omkostninger, jf. § 3, stk. 4, i bekendtgørelse om re-
gionernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.  
 
Det fremgår i øvrigt af regionslovens § 20, at det endeligt vedtagne årsbudget og de 
flerårige budgetoverslag skal offentliggøres. En kort redegørelse for indholdet af års-
budgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse 
offentliggøres efter regionsrådets nærmere bestemmelse. 


