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5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 
 
Den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse nr. 1036 af 16. december 1999 
om kommunernes budgetfrister og budgetfrister for Hovedstadens Udviklings-
råd indeholder en række bestemmelser om procedurer og tidsfrister i forbindel-
se med budgettets udarbejdelse og vedtagelse: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Også bekendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 indeholder enkelte proce-
dureregler. Efter § 2, stk. 2 skal ændringsforslag til budgetforslaget angive, 
hvilken bevilling forslaget retter sig imod, samt med hvilket beløb bevillingen 
ønskes ændret. Denne regel hænger sammen med kravet om, at budgettet skal 
være umiddelbart egnet til realisering. Det udelukker, at der kan fremsættes 
ændringsforslag holdt i mere almindelige vendinger såsom: »kommunalbesty-
relsen ønsker en opprioritering af skoleområdet i forhold til økonomiudvalgets 
budgetforslag«. Tilsvarende regler gælder for budgetoverslagene. 
 
Der er derimod ikke noget krav om, at ethvert udgiftsforøgende ændringsfor-
slag skal ledsages af et forslag til finansiering af de øgede udgifter. Hvis ikke 
andet besluttes, tilvejebringes balancen ved forhøjelse af den kommunale ind-
komstskat, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2 og 3. 
 
Det fremgår i øvrigt af styrelsesloven, at det endeligt vedtagne årsbudget og de 
flerårige budgetoverslag skal være tilgængelige for kommunens beboere. En 
kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden 
det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til kommunens beboere eller 
indrykkes i den lokale presse. 

Senest 15. september udarbejder Økonomiudvalget til kommunalbesty-
relsen forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, 
som løber fra den 1. januar til den 31. december. Forslaget ledsages af 
budgetoverslag for en flerårig periode. I nedennævnte bekendtgørelse er 
denne periode fastsat til 3 år. 
 
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal under-
gives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mel-
lemrum. Ved anden behandling, som foretages senest den 15. oktober, 
vedtages forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag af kommu-
nalbestyrelsen. 


