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Indstilling 

 

Budgetprocedure for budget 2020-2023 

 

1. Resume  

Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. 

Proceduren er i store træk uændret i forhold til de seneste 

år. 

 

I indstillingen lægges der op til, at: 

 borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægningen, 

hvorfor der arrangeres en budgetmesse den 9. sep-

tember 2019. På messen vil magistratsafdelingerne 

præsentere deres budget, ligesom partierne vil have 

mulighed for at præsentere deres budgetforslag og po-

litik i forhold til alle dele af budgettet.  

 der den 19. november 2019 afholdes en visionskonfe-

rencen om en ny 10-årig investeringsplan for perioden 

2024-2033.  

 pengene fra anlægsreserven vedr. infrastruktur og 

bufferen/øvrige områder i 2022 og 2023 udmøntes 

ved, at de respektive magistratsafdelinger fremsender 

anlægsforslag, som prioriteres i de politiske forhand-

linger. 

 der saneres i antallet af takster, som byrådet beslut-

ter. Byrådet forelægges således alene takster jf. lov-

krav, samt takster med bred almen og politisk interes-

se. 

 i udkastet til den økonomiske politik lægges der op til, 

at der fra budget 2021 indføres et finansieringsbidrag 

til budgetmodellerne.  

  

Det forestående folketingsvalg kan få betydning for bud-

getprocessen. Hvis det sker, vil Magistraten drøfte, hvor-

dan processen skal tilpasses.  

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Borgmesterens Afdeling 

Dato 21. februar 2019 
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2. Beslutningspunkter 

At 1) Byrådet godkender budgetproceduren og vedlagte 

tidsplan for Budget 2020. 

 

At 2) pengene i anlægsplanen i 2022-2023 udmøntes i den 

proces, og efter de retningslinjer, der er foreslået i indstil-

lingen. 

 

At 3) der afholdes en budgetmesse tirsdag den 9. septem-

ber 2019 kl. 17-20. 

 

3. Baggrund 

Budgetprocessen for Budget 2019 er evalueret i Magistra-

ten og i Økonomiudvalget. Tilkendegivelserne er indarbej-

det i denne indstilling om budgetprocessen for Budget 

2020. 

 

Budget 2020 tager afsæt i det Budget 2019, som byrådet 

vedtog 11. oktober 2018.  

 

Budgetprocessen kan blive præget af det forestående fol-

ketingsvalg, som skal finde sted senest 17. juni 2019. I 

det tilfælde folketingsvalget får betydning for budgetpro-

cessen, vil Magistraten drøfte hvordan processen skal til-

passes.  

 

4. Den forventede effekt 

Indstillingen beskriver retningslinjerne for udarbejdelsen 

og behandlingen af budgettet for 2020. Som i de senere år 

tilstræbes en åben budgetproces, hvor hele Byrådet lø-

bende inddrages i budgetlægningen. 

 

5. De planlagte ydelser 

 

5.1: Proces for ny 10-årig anlægsplan  

Magistraten tiltrådte den 21. januar 2019 ”Visionsproces 

forud for den næste 10-årige investeringsplan for Aarhus 

Kommune”. Det indebærer, at der forberedes en proces, 

som kan lede frem til, at der i budget 2021 træffes beslut-

ning om en ny 10-årig investeringsplan for perioden 2024-

2033. I notatet lægges der op til, at der som optakt til den 

kommende 10-årige investeringsplan afholdes en visions-
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konference i efteråret 2019. Konferensens overordnede 

formål vil være, at skabe overblik over fremtidens investe-

ringsbehov i lyset af Aarhus Kommunes vækstmål om 

450.000 indbyggere i 2050.  

 

Det foreslås, at visionskonferencen afholdes den 19. no-

vember 2019 kl. 12-19. 

 

5.2: Budgetmesse  

Det tilstræbes, at der tilrettelægges en åben budgetpro-

ces, hvor borgerne inddrages i og oplyses om budgetlæg-

ningen. Derfor foreslås det, at der arrangeres en budget-

messe tirsdag den 9. september kl. 17–20 i Trafikhallen på 

Rådhuset. Omdrejningspunktet for messen vil være det 

samlede budget. På dette tidspunkt vil den samlede øko-

nomi i Magistratens budgetforslag være kendt. Ved stande 

vil det være muligt for de enkelte partier at præsentere 

deres politik og tanker i forhold til alle dele af budgettet, 

herunder de budgetforslag som de har fremsendt. Ligele-

des vil magistratsafdelingerne ved stande informere om 

hvordan pengene bruges på deres område.  

 

Der vil også være oplæg, hvor centrale elementer samt 

handlemuligheder og begrænsninger i budgettet gennem-

gås.  

 

Byrådets partier vil blive orienteret om praktiske forhold, 

og det endelige program forud for konferencen. 

 

5.3: Partiernes beslutningsforslag 

I budgetlægningen for budget 2020 fastholdes det, at det 

er partierne, der fremsender beslutningsforslag, som øn-

skes prioriteret i budgetforhandlingerne.  

 

Fristen for fremsendelsen af partiernes beslutningsforslag 

er mandag den 5. august 2019. 

 

Når der foreligger en ny forståelsesramme (efter afskaffel-

se af kommunens virksomhedsmodel) udarbejdes der en 

ny vejledende fælles skabelon til partiernes beslutningsfor-

slag. Skabelonen vil blive forelagt gruppeformandskred-

sen. 
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Som i tidligere år vil det op til budgetforhandlingerne i 

september undtagelsesvist være muligt for partierne at 

fremsende temaer, som ønskes drøftet i forhandlingerne. 

 

Processen er nærmere beskrevet i bilag 2. 

 

5.4: Direktørgruppen arbejder tværgående 

I budgetlægningen for budget 2018 arbejdede direktør-

gruppen intensivt med tværgående effektiviseringstiltag 

under ”Fælles om nye løsninger”. I 2019 implementeres og 

følges der op på de mange initiativer. Resultaterne vil 

kunne ses i Aarhus i tal. Direktørgruppen vil i budgetlæg-

ningen for budget 2020 arbejde videre med de mange po-

sitive erfaringer fra ”Fælles om nye løsninger”. Herudover 

vil direktørgruppen arbejde videre med at finde nye effek-

tiviseringsinitiativer såvel tværgående som i de enkelte 

afdelinger. 

 

5.5: Byrådsseminarer 

Ud over budgetmessen og visionsseminaret vedr. anlægs-

investeringer foreslås det, at der afholdes to byrådssemi-

narer om økonomi i 2019.  

 

Det første afholdes mandag den 8. april kl. 16:00-18:00.  

Seminaret vil blandt andet omhandle Regnskab 2018.  

 

Den 26. august afholdes der orienteringsseminar om ud-

kast til magistratens budgetforslag. Seminaret vil finde 

sted fra kl. 16:00.  

 

Partiernes forhandlingsgrupper og sekretærer inviteres til 

de dele af seminarerne, der omhandler indholdet af regn-

skab og budget.  

 

5.6: Forløbet af de politiske drøftelser 

Efter orienteringsseminaret den 26. august vil Borgmeste-

ren afholde afklarende møder med Byrådets partier, og 

efter 1. behandlingen af budgetforslaget bliver der afholdt 

to forhandlingsmøder med deltagelse af alle partiers for-

handlingsgrupper. Forhandlingsmøderne er planlagt til:  

 

 Mandag den 16. september kl. 16:00-21:00 

 Torsdag den 19. september kl. 10:00-24:00 
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 Der sigtes mod, at forhandlingerne afsluttes torsdag, 

men fredag fra kl. 10.00-14.00 reserveres også.  

 

Partierne kan forud for budgetforhandlingerne fremsende 

generelle finansieringsforslag, som ønskes inddraget i 

budgetforhandlingerne. Som beskrevet i ovenstående kan 

partierne på dette tidspunkt undtagelsesvist fremsende 

temaer, som ønskes drøftet i forhandlingerne.  

 

Forslagene fremsendes til Budget og Planlægnings mail-

adresse budget@ba.aarhus.dk) inden kl. 12:00 fredag den 

13. september 2019. Hvis der fremsendes forslag efter 

dette tidspunkt, skal det klart markeres, at der er tale om 

materiale, der ønskes rundsendt til forhandlingsgrupperne.  

 

5.7: Omprioritering 

Byrådet skal i løbet af foråret behandle en ny version af 

den økonomiske politik. I udkastet til den økonomiske poli-

tik lægges der op til, at der fra budget 2021 indføres et 

finansieringsbidrag til budgetmodellerne. Dette indebærer, 

at de decentraliserede rammer ikke reduceres med 0,5 % 

af lønsummen i budget 2020. I stedet indføres der fra 

budget 2021 et finansieringsbidrag til budgetmodellerne.  

 

5.8: Fremlæggelse af Magistratens budgetforslag 

I bestræbelserne på at sikre åbenhed i budgetprocessen 

vil udsendelsen og offentliggørelsen af Magistratens bud-

getforslag i 2019 følge samme procedure som i de seneste 

år. Processen er nærmere beskrevet i bilag 2. 

 

Der gøres opmærksom på, at grundlaget og forudsætnin-

gerne for budgettet løbende opdateres, hvilket kan inde-

bære ændringer i økonomien. Før sommerferien er det 

økonomiaftalen om kommunernes økonomi i 2020. Efter 

sommerferien er det halvårsregnskabet. Efter fremsendel-

sen af Magistratens budgetforslag udsender KL - på bag-

grund af ændrede skøn for økonomien - en opdateret til-

skudsmodel. Og senere igen kan der ske ændringer, som 

følge af finansloven.  

 

Ændringerne vil blive fremlagt på fællesmøderne mellem 

Magistraten og Økonomiudvalget.  

mailto:budget@ba.aarhus.dk


  Budgetprocedure for budget 2020-2023  side 6 af 9 

 

5.10: Revision af takstoversigter 

Det er et lovkrav, at det er byrådet, der skal godkende 

takster fra kommunale forsyningsvirksomheder, for sociale 

institutioner, dagpasning, skolefritidsordninger mv. Kon-

kret sker dette ved, at magistratsafdelingerne udarbejder 

takstskemaer, som vedlægges budgetmaterialet til afde-

lingernes- og magistratens budgetforslag. Taksterne god-

kendes sammen med budgettet ved 2. behandlingen af 

budgettet.  

 

Traditionelt har magistratsafdelingerne vedlagt et stort 

antal takster, hvoraf mange ikke er omfattet af lovkrav. 

Samtidig er vurderingen, at de ikke er relevante for byrå-

det. Dette gælder særligt for Kultur og Borgerservice. Ek-

sempelvis prisen for leje af badebukser i svømmehaller 

eller prisen for slibning af skøjter. Det foreslås, at der sa-

neres i antallet af takster således, at det alene er takster, 

der jf. lovkrav, samt takster med politisk og bred almen 

interesse, der aktivt vedtages af byrådet.  

 

Ændringen håndteres ved, at der i forbindelse med afde-

lingernes budget fremlægges en revideret takstoversigt, 

samt en oversigt over hvilke takster, der er udgået. De 

respektive rådmænd vil fremadrettet have ansvaret for at 

tilrettelægge en proces for fastsættelsen af de takster, der 

udgår af takstoversigten, samt at væsentlige ændringer i 

takster fremlægges for byrådet. 

 

6. Organisering af indsatsen 

6.1 Procedure for budgetlægningen for 2020 

Forløbet af budgetprocessen vil i oversigtsform se ud som i 

figur 1. 
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Figur 1: Budgetprocessen Budget 2020 

 

I lighed med budgetlægningen for budget 2019 vil Borg-

mesterens Afdeling facilitere, at Magistraten får en grundig 

drøftelse af indholdet af afdelingernes budget, når denne 

behandles i Magistraten den 3. juni. Magistraten vil blandt 

andet drøfte eventuelle budgetudfordringer i magistratsaf-

delingerne samt omprioriteringsmuligheder til at imødegå 

disse.  

 

En detaljeret tidsplan for budgetlægningen fremgår af bi-

lag 1. En mere detaljeret gennemgang af forudsætninger-

ne for og forløbet af budgetlægningen fremgår af bilag 2. 

 

7. Konsekvenser for ressourcer 

7.1: Udgangspunktet for budgetlægningen  

Udgangspunktet for budgetlægningen er en videreførelse 

af de allerede givne driftsbevillinger i det sidste overslags-

år. Ved anlægsrådighedsbeløb skal der tages stilling til det 

nye overslagsår i budgettet. Det nye overslagsår ved bud-

getlægningen for 2020 er budgetåret 2023. 

 

Byrådet vedtog i budgettet for 2014 en række anlægsbe-

løb frem til og med 2023. Konsekvenserne heraf er indar-

bejdes i det nye overslagsår 2023. Der reserveres desuden 

anlægsbeløb vedrørende byudviklingsprojekter, ligesom 

der optages/videreføres en række beløb i de enkelte magi-

stratsafdelinger. Det drejer sig blandt andet om beløb, der 

er afsat i vedtagne investeringsplaner, samt videreførelsen 
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af anlægsbevillinger med driftsmæssig karakter (KB-

bevillinger). 

 

7.2: Udmøntning af penge fra anlægsplanen  

I Budget 2014 besluttede byrådet en anlægsplan for årene 

2018-2023. I budgetproceduren for budget 2016 blev det 

besluttet, at der tages stilling til anvendelsen af en del af 

pengene i anlægsplanen for 2 år ad gangen. 

 

Det foreslås, at pengene fra Mobilitets- og Vejfonden (MO-

VE) samt fra anlægsplanen vedr. infrastruktur og buffe-

ren/øvrige områder i de 2 år 2022-2023 udmøntes i bud-

getlægningen for 2020, som beskrevet i nedenstående. 

 

MOVE blev oprettet i budget 2015 med et formål om at 

investere i trafikal infrastruktur bredt forstået i og omkring 

Aarhus. I MOVE er der 54 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023.  

Jf. anlægsplanen fra budget 2014 er der derudover 29,6 

mio. kr. i 2022 og 52,2 mio. kr. i 2023, som skal udmøn-

tes til infrastrukturprojekter. Teknik og Miljø fremsender 

forslag til, hvordan pengene fra de to puljer kan anvendes. 

 

I anlægsplanen fra budget 2014 er der afsat en buffer, der 

skal dække de behov for investeringer, der opstår over tid. 

De 75,9 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 udmøntes ved, at 

magistratsafdelingerne fremsender forslag til udmøntnin-

gen af pengene. 

 

De respektive magistratsafdelinger fremsender deres for-

slag vedr. bufferen, MOVE og infrastruktur til Borgmeste-

rens Afdeling primo maj 2019. Forslagene fra den enkelte 

afdeling vedr. bufferen må ikke overstige det samlede af-

satte beløb i puljen. Forslagene vil blive vedlagt magistra-

tens budgetforslag. Prioriteringen af forslagene vil ske i 

forbindelse med de politiske forhandlinger om budget 

2020.  

 

I bestræbelser på at byrådet har det bedst mulige beslut-

ningsgrundlag, hvor politikerne kan se hvad man får for 

pengene og hvad pengene eventuelt ellers kunne bruge 

på, foreslås i bilag 2 en række krav til brug af nøgletal og 

benchmark i de fremsendte anlægsforslag. 
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Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. 

 

 

Jacob Bundsgaard 

  / 

   Niels Højberg 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Tidsplan for budgetprocessen Budget 2020 

Bilag 2: Forløbet af og forudsætninger for budgetlægnin-

gen for Budget 2020 
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