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Indledning 
I budgetprocessen belyses de trin og processer, der er indeholdt i Helsingør Kommunes 
politiske budgetproces.  

 
Formålet er at sikre, at alle kan følge budgetprocessen igennem året og få klarhed over, 
hvornår de forskellige dele af processen finder sted. Den politiske budgetproces suppleres af 
den administrative proces, der er henvendt til administrationen.  
 
Budgetprocesbeskrivelsen er opdelt i to dele: 

 Den første del ”Rammerne for budgettet” beskriver de rammer for budgettet, der er 

vedtaget af Byrådet (BY) og som skal følges gennem budgetprocessen. 

 I anden del ”Budgetproces” beskrives den politiske proces. 

 

1. Rammerne for budgettet 
Dette afsnit beskriver rammerne for budgettet. Dels de politiske rammer og dels den valgte 
”tekniske” metode til at danne budgetforslaget. De tekniske rammer beskriver bl.a., hvordan 
budgetforslaget dannes og hvilke indtægter, der indgår i budgettet. 
 

1.1 Basisbudgettet 

Når budgettet lægges, omfatter det budgetforslagsåret (2022) samt de næste tre 
budgetoverslagsår (2023-2025). 

 
Fremskrivningsmetoden sikrer, at alle de ændringer for 2022-2024, der er vedtaget i det 
seneste budget, er medtaget i budgettet. Drifts- og anlægsbudgettet fremskrives derefter med 
Kommunernes Landsforenings (KL) skøn for pris- og lønudvikling (med mindre andet er 
besluttet i BY). Budgettet korrigeres efterfølgende for nye norm- og mængdereguleringer og 
andre tekniske korrektioner, og danner således basisbudgettet. 
 

1.2 Indtægter 

Kommunens væsentligste indtægter kommer fra skatter, samt tilskud og udligning. 
Indtægterne afhænger dermed dels af antallet af borgere, den generelle økonomiske situation 
og de af SKAT fastsatte grundværdier i kommunen. Derudover er størrelsen af 
indkomstskatteprocent, grundskylds- og dækningsafgiftspromille afgørende.  
 

De væsentligste politiske beslutninger, der skal træffes på området er dermed: 
 

 Fastsættelsen af skatteprocenter.  

 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. 

 Håndtering af økonomiaftalens indhold. 

 
Indtægtsprognosen udarbejdes første gang i april og opdateres løbende. Efter budgetaftalen 
mellem KL og regeringen, kendes også muligheder for lån og særlige tilskud der kan påvirke 
indtægterne. Til budgettets anden behandling udarbejdes et notat til Økonomiudvalget (ØK) og 
BY om betydningen for indtægtssiden af budgettet ved valg af statsgaranti eller 
selvbudgettering.  
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1.3 Anlægsrammen 

Anlægsbudgettet tager udgangspunkt i den aktuelle anlægsplan. Anlægsplanen beskriver de 
anlægsprojekter, der er planlagt og vedtaget i budgetperioden. I den økonomiske politik er 

anlægsniveauet fastsat til Helsingør Kommunes bloktilskudsandel af anlægsrammen i 
økonomiaftalen mellem regeringen og KL for budgetåret.  
 
De afledte driftsomkostninger af anlægsplanen indarbejdes i basisbudgettet.  
 
I forbindelse med fagudvalgenes møder i juni måned kan der blive forelagt forslag til nye 
anlægsprojekter. Et nyt anlægsprojekt defineres som et forslag til renoveringer, udbygninger 
eller andre investeringer, der understøtter den fortsatte drift.  

 

1.4 Drift 

Med udgangspunkt i ”Strategisk omstilling af den kommunale service i Helsingør Kommune”, 
skal alle fagudvalg tilvejebringe et råderum svarende til 0,5 pct. af kommunens 
servicedriftsbudget. Dette råderum overføres til generel prioritering i budgettet, hvilket gøres 
ved, at hvert budgetområdes budget nedjusteres med 0,5 pct. af servicedriften på 
budgetområdet. Dette gøres i begyndelsen af februar når den politiske budgetproces er 
vedtaget.  
 
Strategisk omstilling er en kontinuerlig proces, som fagudvalgene løbende skal arbejde med. 
Det løbende arbejde kunne være kvartalsvise drøftelser og opgørelse af status i udvalget. 
De enkelte fagudvalg er selv ansvarlige for at tilrettelægge, hvorledes råderummet skal findes 
og kan frit prioritere hvilke områder, hvor det giver størst mening at arbejde med strategisk 

omstilling. Det er dermed op til fagudvalgene, at beslutte hvordan omstillingsprocessen bedst 
tilrettelægges. I nogle fagudvalg kan der være behov for en politisk styring af 
omstillingsprocessen, mens styringen i andre tilfælde kan varetages administrativt. 
 
På fagudvalgsmøderne i november skal der forelægges en samlet sag, for de tiltag der er 
besluttet skal tilvejebringe et råderum via strategisk omstilling. Hvis råderummet ikke er 
fundet, skal der på samme møde udarbejdes en sag, hvor der besluttes hvordan råderummet 

opnås.  
 
Fagudvalgene vil fortsat skulle drøfte forslag til nye driftsopgaver (driftsønsker). Disse skal 
udvalgene som udgangspunkt selv finde finansiering til.  
 
Derudover udarbejder administrationen et prioriteringskataloget på i alt 1,5 pct. af 
servicedriftsbudgettet. Kataloget beskriver opgaver der helt eller delvist kan reduceres. BY kan 

anvende prioriteringskataloget til at skabe balance med, såfremt der er behov herfor. 
Prioriteringskataloget bliver sendt ud med budgetmapperne i juli. 
 
Til brug for de politiske drøftelser og forhandlinger udarbejdes et budgetmateriale, der skal 
gøre det muligt at orientere sig i budgettet samt at foretage prioriteringer og ændringer i 
serviceniveauet. Budgetmaterialet for budget 2022-2025 vil omfatte: 
 

 Forslag til nye driftsopgaver (driftsønsker) og anlægsopgaver (anlægsønsker). 

 Driftskorrektioner. 

 Beskrivelser af budgetområderne. 

Der vil til fagudvalgenes møder i juni måned blive udarbejdet en beskrivelse af hvert 
budgetområde, der beskriver hovedaktiviteterne inden for budgetområderne på udvalgets 
område. 
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Budgetmaterialet for de enkelte udvalg vil blive forelagt de respektive udvalg på møderne i 
juni og efterfølgende blive samlet for hele kommunen, og lagt på First Agenda til BY medio juli. 
 
 

2. Budgetproces 
Processen opdeles i 4 faser: 
 

1. Budgetfase 1, starter primo 2021 og slutter i juni måned med en orientering i ØK om 
økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Fasen indledes med vedtagelsen af 
nærværende notat om budgetprocessen i ØK og BY, og indeholder endvidere afholdelse 
af strategiseminar. I denne fase skal arbejdet med budgetmaterialet være så godt som 
afsluttet. Dvs. alle budgetnotater, prioriteringskataloget, forslag til nye opgaver såvel 
anlæg som drift, samt tekniske korrektioner (norm- og mængderegulering, pl-
fremskrivning etc.) er så vidt muligt færdige. Således at materialet til fagudvalgene kan 
forelægges fagudvalgene og efterfølgende samles i budgetmappen og sendes til BY. 
 

2. Budgetfase 2, starter med indgåelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen i juni 
og slutter med vedtagelsen af budgettet senest 15. oktober. I løbet af denne proces 
beregnes kommunens indtægter samt konsekvenser af årets økonomiaftale. På 
baggrund af dette opgøres balancen mellem indtægter og udgifter i budgetforslaget. 
Materiale udarbejdes til ØK og BY 1. og 2. behandling. Derudover afholdes der et 
budgetforhandlingsseminar i september måned med fokus på politiske 
budgetforhandlinger. 

 

3. Udmøntningsfasen starter ved budgetvedtagelsen. I denne fase udmøntes det 
vedtagne budget. Budgettet færdiggøres i økonomisystemet, indberettes til Indenrigs- 
og Boligministerium samt Danmarks Statistik og offentliggøres. Hvis der med budgettet 
er vedtaget uudmøntede tiltag, forelægges der en sag for de relevante fagudvalg. Her 
skal udvalget drøfte hvordan de skal fordeles inden for udvalgets område. 

 
4. Budgetopfølgningsfasen, foregår i budgetåret hvor der løbende følges op på 

overholdelsen af det vedtagne budget.  
 
Budgetprocessen er en politisk proces, der understøttes af en administrativ proces. Nedenfor 
uddybes den politiske proces. Den administrative proces beskrives i et særskilt notat, der 
udarbejdes og godkendes i koncernledelsen efter godkendelse af den politiske proces. 
 

2.1 Den politiske budgetproces 

 
Det politiske spor omfatter alle de politiske drøftelser om budgettet, der gennemføres på 
baggrund af de første økonomiske skøn for det kommende års budget, som administrationen 
udarbejder, over den endelige vedtagelse af budgettet i oktober til det afsluttende regnskab 
året efter. 

2.1.1. Budgetfase 1  

Fasen starter med vedtagelse af budgetprocessen og slutter med behandling af 
budgetforslagene i fagudvalgene i juni. I løbet af processen udarbejder administrationen 
budgetforslag der forelægges fagudvalgene i juni. Derudover afholdes der et strategiseminar 
for BY, hvor BY får lejlighed til at drøfte vision og strategi i relation til budgettet.  
 
Tidsplanen kan ses nedenfor: 
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Udvalg og 
tidspunkt 

Emne og Indhold  

 
ØK: 18/1 
BY: 25/1 

 
Budgetproces  
Budgetprocessen forelægges ØK og BY til godkendelse.  
 

 
BY: 21/4 
 

 
Strategiseminar 
 BY drøfter den forestående proces.  
 særlige sager og udfordringer af relevans for kommunens økonomi 

præsenteres af Center for Økonomi og Ejendomme (ØE).  
 

 
BPM (7/6) 
BU (7/6) 
OSU (8/6) 
KTU (8/6) 
IFU (9/6) 
SBU (9/6) 
ØK (14/6) 

 
Budgetmøde i fagudvalg 
 eventuelle forslag til nye driftsopgaver forelægges til godkendelse. 
 eventuelle forslag til nye anlægsopgaver forelægges for fagudvalg. 

 driftskorrektioner til budgettet forelægges. 

 beskrivelse af budgetområdets og dets aktiviteter forelægges. 

 
Slut juni 

 
Orientering om økonomiaftale til ØK og BY 
 

Tidsplanen indeholder kun møder med forventet budgetmæssig karakter. Der tages forbehold for at møder flyttes og aflyses.  

 

2.1.2 Budgetfase 2 

I budgetfase 2 behandles budgetforslaget. Den politiske proces leder frem mod indgåelsen af 
et budgetforlig og vedtagelsen af et samlet budget senest d. 15. oktober. Processen centreres 
omkring budgetforhandlingsseminaret i september samt 1. og 2. behandlingen i først ØK og 
efterfølgende i BY.  
 
Efter indgåelse af økonomiaftale mellem KL og regeringen, og publiceringen af lov- og 
cirkulæreprogrammet kan der udarbejdes et budgetforslag for kommunen på baggrund af 
basisbudgettet. Dette budgetforslag bliver udsendt sammen med budgetmaterialet i midten af 
juli måned. I budgetmaterialet indgår eventuelle forslag til nye drifts- og anlægsopgaver samt 
prioriteringskatalog foruden beskrivelse af budgetområderne og deres aktiviteter. Desuden 
udsendes ”Direktionens budgetvurdering” til budgetbehandlingerne sammen med en række 
andre notater om forudsætninger for budgetlægningen. Materialet lægges på First Agenda. 
 
En regnemaskine (simuleringsværktøj) til budgettet vil desuden være tilgængelig for 
byrådsmedlemmerne. Ved hjælp af regnemaskinen vil det være muligt at se effekten på 

budgettet af de ændringer, der foretages. Regnemaskinen vil desuden vise effekten på den 
gennemsnitlige likviditet. 
 
1. behandlingen efterfølges af et budgetforhandlingsseminar inden 2. behandlingen starter i 
ØK d. 4. oktober og afsluttes med budgetvedtagelsen i BY d. 11. oktober. 
 
Fra udsendelsen af materialet til 1. behandlingen og frem til budgetvedtagelsen i oktober vil 
der være politiske forhandlinger partierne imellem med støtte fra ØE, centerchefer og 
direktionen.   
 
Tidsplanen for den politiske del i fase 2 fremgår nedenfor: 
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Udvalg og 
tidspunkt 

Emne og Indhold 
  

 
Midt/Slut 
juli 

 
Budgetmateriale udsendes 
Der publiceres materiale på First Agenda til BY, direktionen, centerchefer, H-MED og 
øvrigt administrativt personale til brug for det forestående budgetarbejde. Materiale vil 
som minimum indeholde: 
 et samlet budgetforslag pba. basisbudgettet, samt seneste indtægtsprognose. 
 gældende anlægsplanen mv. 
 et notat om direktionens budgetvurdering med opmærksomhedspunkter, et estimat 

af balancen mellem udgifter og indtægter, samt anbefalinger til at opnå balance i 
budgettet. 

 oversigter over driftskorrektioner.  
 oversigter og beskrivelser af eventuelle forslag til nye drifts- og anlægsopgaver. 
 Prioriteringskatalog. 
 beskrivelse af budgetområderne og deres aktiviteter. 
 regnemaskinen.  
 

 
ØK: 23/8 
BY: 30/8 

 
1. behandling af budget 
ØK og BY drøfter det udsendte budgetmateriale og budgetforslaget. Hvis der foreligger 
svar fra Social- og Indenrigsministeriet på ansøgninger om tilskud og lånedispensationer, 
vil disse blive forelagt. 

 

 
September/ 
Oktober 

 
Politiske forhandlinger 
I perioden fra 1. behandlingen frem til budgetvedtagelsen inviterer Borgmesteren til 
budgetforhandlinger med alle politiske partier. 
 

 
8-9/9 

 
Budgetforhandlingsseminar 
Der sigtes imod at seminaret anvendes til at indgå et budgetforlig. 
 

 
September 

 
Budgetaftale 
Indholdet af budgetaftalen præsenteres på et pressemøde og der udarbejdes en 
budgetaftale med underskrifter af deltagende partier. 
 

 
ØK: 4/10 
BY: 11/10 

 
2. behandling og vedtagelse af budget 
ØK og BY foretager en 2. behandling af budgettet. Herunder: 
 godkendelse af tekniske korrektioner til budgettet siden 1. behandlingen. 
 godkendelse af politiske ændringsforslag til budgettet og vedtagelse af budget. 
 godkendelse af takster. 
 fastsættelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og 

kirkeskatteprocent. 
 valg af selvbudgettering eller statsgaranti. 
  

 Tidsplanen indeholder kun møder med forventet budgetmæssig karakter, der tages forbehold for at møder flyttes eller aflyses. 

 

2.1.3 Udmøntningsfase 

I udmøntningsfasen præsenteres og offentliggøres budgettet samtidig med en eventuel 
orientering af fagudvalgene om konsekvenserne af budgettet. 
 
Tidsplanen for den politiske del i fase 3 fremgår nedenfor: 
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Udvalg og 
tidspunkt 

Emne og Indhold 
 

 
BU: 8/11 
KTU: 9/11 
OSU: 9/11 
SBU: 10/11 
IFU: 10/11 
BPM: 11/11 
ØK: 22/11 
 

 
Orientering om budget samt opfølgning på strategisk omstilling 
Hvis der med budgettet er vedtaget uudmøntede forslag udarbejdes der en sag til 
fagudvalget. Derudover følges der op på strategisk omstilling, og især om råderummet via 
den strategiske omstilling på 0,5 pct. er fundet, ellers skal der på mødet besluttes 
hvordan råderummet opnås.  

 
ØK: 22/11 
BY: 29/11 

 
Takster 
Eventuel genberegning af takster efter budgetvedtagelse forelægges ØK og BY til 

godkendelse. 
 

Tidsplanen indeholder kun møder med forventet budgetmæssig karakter, der tages forbehold for at møder flyttes eller aflyses. 

2.1.4 Opfølgningsfase 

I opfølgningsfasen behandler fagudvalgene, ØK og BY månedlig ledelsesrapportering på 
forventet regnskab, med undtagelse af enkelte måneder. Derudover foretages der henover 
året løbende opfølgning på det vedtagne budget i forbindelses med 
budgetforligskredsmøderne.  
 

2.2 Høring af brugere og medinddragelse af medarbejdere 

I forbindelse med årets budgetproces tilstræbes det, at brugere, råd og andre interessenter 
bliver hørt og får lejlighed til at kommentere på budgettet. For medarbejderne sker det ved 
behandling i MED-organisationen hvor medarbejderrepræsentanterne, på baggrund af 
information og drøftelse, kan fremsætte synspunkter og forslag som skal indgå i grundlaget for 
ledelsens og byrådets beslutninger. 
 

2.2.1 Inddragelse af MED  

MED inddrages i budgetprocessen med mulighed for at fremsætte synspunkter og forslag til de 
dele af budgettet, der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og 
arbejdsmiljøforhold. 
H-MED repræsenterer MED organisationen på budget- og forhandlingsseminariet samt ved 
dialogmøder. 
 

MED inddragelsen i budgetprocessen er mere detaljeret beskrevet i den administrative 
budgetproces.  
 
Tidsplanen for inddragelse af MED fremgår nedenfor: 
 
 

Tidspunkt Emne og Indhold 

 
Maj/Juni 

 
Synspunkter og forslag fra MED til fagudvalgsmøder i juni  
Centercheferne er ansvarlige for at forslag til budgettet forelægges relevante 
A- og C-MED forud for fagudvalgenes behandling af forslagene i juni måned. 
Næstformanden for relevante C-MED deltager i behandlingen af budgettet i 
fagudvalg i juni. For Økonomiudvalget som fagudvalg er det S- og H-MED der 
drøfter og kommer med eventuelle forslag. Næstformanden for H-MED 
deltager på Økonomiudvalgets møde i juni. 
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Senest august 

 
Synspunkter og forslag fra MED til Byrådets prioriteringskatalog 
Centercheferne er ansvarlige for at tilføjelser til Byrådets prioriteringskatalog 
forelægges relevante A- og C-MED, forud for 1. behandlingen af budgettet. 
Således at de kan komme med synspunkter og forslag til disse nye tilføjelser 
til kataloget, der indgår i beslutningsgrundlaget ved 1. behandling af 
budgettet. 

 
August 

 
Synspunkter og forslag fra MED til 1. behandling  
De relevante A- og C-MED drøfter eventuelle nye budgetemner af relevans for 
arbejdsstedet/centret, således at de kan komme med synspunkter og forslag 
til disse nye budgetemner, der indgår i beslutningsgrundlaget ved 1. 
behandling af budgettet. 
S- og H-MED drøfter og kommer med eventuelle synspunkter og forslag til 
budgetmaterialet til 1. behandlingen. 

 
8-9/9 

 
H-MED på budgetforhandlingsseminar 
H-MED deltager på kommunens budgetforhandlingsseminar. 

 
September 
 

 
Synspunkter og forslag fra MED til 2. behandling  
De relevante A-, C-, S- og H-MED drøfter eventuelle nye budgetemner og 
eventuelle ændringer som følge af eventuelt forlig af relevans for 
arbejdsstedet/centret, således at de kan komme med synspunkter og forslag 
til disse, der indgår i beslutningsgrundlaget ved 2. behandling af budgettet.  

 
4/10 

 
H-MED mødes med ØK forud for 2. behandlingen 
H-MED mødes med ØK på samme dag som 2. behandlingen af det samlede 
budgetforslag, men inden selve 2. behandlingen.  
H-MED inddrages med henblik på at afgive synspunkter og forslag, hvis der 
fremkommer ændringsforslag under ØK´s 2. behandling af det samlede 
budget, som har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og 
arbejdsmiljøforhold. Eventuelle synspunkter og forslag skal ligge så de kan 
sendes ud med dagsorden til Byrådet. 
 

 
 

2.2.2 Inddragelse af brugere 

Fem råd inddrages i budgetprocessen: Integrationsrådet, Handicaprådet, Seniorrådet, Idræts- 
og Fritidsforum og Udsatterådet. Rådene høres mellem 2. behandlingen af det samlede budget 
i Økonomiudvalget, og 2. behandlingen af det samlede budget i Byrådet af det samlede budget 
i Byrådet. De får tilsendt dagsorden med punktet vedr. Økonomiudvalget 2. behandling af det 
samlede budget. 

 
Rådene holder møde og afgiver eventuelle bemærkninger, som fremsendes til Byrådet forud 
for 2. behandlingen af det samlede budget i Byrådet. 
 
Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet høres udover ovenstående op til Social- og 
Beskæftigelsesudvalgets samt Omsorgs- og Sundhedsudvalgets behandling af budgettet i juni 
måned.  

 
Hvert år i august måned inviterer borgmesteren desuden repræsentanter for de råd, som er 
nedsat af Byrådet, og som har høringsret i forhold til budgettet, til et forudgående 
orienteringsmøde om budgettet. Der inviteres endvidere en repræsentant for de politiske 
grupper til at deltage i orienteringsmødet. 
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De respektive centerchefer for rådene er ansvarlige for at udsende dagsorden, samt at 
videreformidle evt. bemærkninger fra rådene til Byrådet.  
Tidsplanen for den inddragelse af brugerråd fremgår nedenfor: 
 

 

Tidspunkt Indhold  
 
Juni 

 
Høring af Seniorråd, Handicapråd og Udsatterådet 
Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet afgiver bemærkninger til 
Social- og Beskæftigelsesudvalgets samt til Omsorgs- og 
Sundhedsudvalget møde i juni. 
 

 
August 

 
Orientering om budgettet 
Borgmesteren inviterer repræsentanter for de råd, som er nedsat af 
Byrådet og som har høringsret i forhold til budgettet, til et forudgående 
orienteringsmøde om budgettet. 
 

 
September/Oktober 

  
Høring af råd 
Råd høres og afgiver bemærkninger forud for BY’s 2. behandling af 
budgettet 
 

 


