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Indledning:  
Den administrative budgetproces er en forlængelse af den politiske budgetproces. 
Formålet er at præcisere den administrative del af budgetprocessen ved at konkretisere 
elementerne, klarlægge frister, samt fastlægge hvem der er ansvarlige for de respektive 
leverancer, eksempelvis udfærdigelsen af udvalgssager, notater og økonomiske beregninger, 
samt tekniske justeringer af budgettet. 

Selve budgetprocessen er opdelt i: 

1. Budgetfase 1. 

2. Budgetfase 2. 

3. Udmøntningsfasen. 

4. Budgetopfølgningsfasen.   

 

1. Budgetfase 1. 
I den første fase af budgetprocessen vedtages budgetprocessen af Byrådet (BY), samtidig med 
at BY fastsætter hvor stort et råderum, der skal frigøres gennem strategisk omstilling af den 
kommunale service. For budget 2022-2025 skal hvert udvalg frigøre 0,5 pct. af deres 
servicedrift via strategisk omstilling. Rent teknisk nedskrives budgetforslaget for budget 2022 
og frem med 0,5 pct. af servicedriften, når budgetprocessen for budget 2022-2025 vedtages af 
BY.  

Efter vedtagelsen af budgetprocessen, kan administrationen påbegynde arbejdet med budget 
2022-2025. I denne fase er fokus primært på at færdiggøre budgetmaterialet, som skal 
forelægges fagudvalgene i juni. Dette materiale tæller beskrivelse af budgettet gennem 
aktivitets- og budgetområdebeskrivelser, samt forslag til nye drifts- og anlægsønsker og evt. 
takster. Inden budgetmaterialet bliver behandlet i fagudvalgene, skal 
medarbejderrepræsentanterne i de relevante MED-udvalg have information om materialet, idet 
det skal åbne mulighed for en drøftelse, så medarbejderrepræsentanternes eventuelle 
synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for beslutningen. Derudover opdaterer 
administrationen Byrådets prioriteringskatalog på i alt 1,5 pct. af servicedriften.  

I april afholdes der et strategiseminar for Byrådet, hvor politikkerne bliver præsenteret for det 
første udkast til et resultatbudget, hvis muligt, og evt. budgetudfordringer for budget 2022-
2025. Når økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) forelægger 
(ofte i juni), orienteres BY om dette.   

Strategisk omstilling. 

Strategisk omstilling er en kontinuerlig proces hvor fagudvalgene løbene selv eller på tværs af 
fagudvalg står for at frigøre råderum, gennem fx omlægning af servicetilbud, med fremtidige 
besparelser for øje. De enkelte fagudvalg skal i løbet af året drøfte forslag til strategiske 
omstillinger. Fagudvalgene skal løbende inden budgetvedtagelsen, igangsætte tiltag, der fører 
til økonomiske gevinster. Udvalgene står dermed selv for processen, og derfor også for at 
inddrage relevante MED-udvalg. Hvis fagudvalgene ikke lykkes med at finde deres pålagte 
andel, skal udvalget på fagudvalgsmøderne i november komme med en plan for hvordan deres 
måltal opnås. På samme møder forelægges der en samlet sag, som følger op på hvilke tiltag, 
der igennem året er blevet besluttet skal tilvejebringe andelen af strategisk omstilling. Til 
Økonomiudvalgsmødet fremlægges i november en samlet sag for alle budgetområder.  

Frigives der mere end den andel BY har besluttet, kan udvalget benytte dette råderum til 
investeringer, der kan være medvirkende til at fremme omstillingen af servicetilbuddene. 
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Større anlægsinvesteringer vil dog typisk kræve behandling ifm. budgetvedtagelsen for at sikre 
overholdelse af den kommunale anlægsramme.   

Fordeling af måltal fremgår i tabellen under afsnittet om prioriteringskataloget nedenfor.     

Byrådets prioriteringskatalog  

Byrådets prioriteringskatalog beskriver opgaver der helt eller delvist kan reduceres. Kataloget 
opdateres til hver budgetproces, således at det samlet er for 1,5 pct. af kommunens 
servicedriftsudgifter. BY kan anvende prioriteringskataloget til at skabe balance med, såfremt 
der er behov herfor. Byrådets prioriteringskataloget bliver sendt ud med budgetmapperne i juli 
og behandles af Byrådet ultimo august i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet, dvs at 

MED-behandlingen skal ske inden 1. behandlingen af budgettet. 

Centercheferne ansvarlige for, at de relevante MED-udvalg får information om nye opgaver i 
prioriteringskataloget, så de relevante MED-udvalg får mulighed for at drøfte og fremkomme 
med eventuelle synspunkter og i Byrådets prioriteringskatalog.  

Opgaver fra prioriteringskataloget der kommer med som ændringsforslag til budgettet mellem 
1. og 2. behandlingen (som følge af budgetforlig) skal behandles i relevant MED-udvalg inden 
2. behandlingen hvor evt. høringssvar skal foreligge. Centercheferne er ansvarlige for at dette 
bliver gjort.    

Nedenfor fremgår andelen hvert fagudvalg skal bidrage med til Byrådets prioriteringskatalog 
og strategisk omstilling.  

 
Udvalg 

  

Samlet servicedrift 
budget 2022 

 

Prioriteringskatalog 
1,5 pct. 

Strategisk omstilling 
0,5 pct. 

By-, Plan- og Miljøudvalget 144.598 2.169 723 

Kultur- og Turismeudvalget 83.680 1.255 418 

Idræts- og Fritidsudvalget 35.938 539 180 

Børne- og Uddannelsesudvalget 1.103.036 16.546 5.515 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 701.993 10.530 3.510 

Social- og Beskæftigelsesudvalget 394.388 5.916 1.972 

Økonomiudvalg 632.432 9.486 3.162 

I alt Helsingør Kommune 3.096.065 46.441 15.480 

*Budgetområde 808 og 824, samt KEPO´s fællesramme på 826 er ikke medtaget i fordelingen af servicedriftsudgifter. 

1.1 Indhentning og samling af budgetforslag. 
Til fagudvalgsmøderne i juni forelægges administrationens forslag til nye driftsønsker og 
anlægsforslag. Udvalget har også mulighed for at fremsætte nye forslag. Centercheferne er 
ansvarlige for at nye driftsønsker og anlægsforslag MED-behandles, inden forslagene 
forelægges det pågældende fagudvalg. Efter fagudvalgsbehandlingen kan der ikke fremlægges 
nye forslag med mindre de er godkendte i fagudvalg. De godkendte forslag og eventuelle nye 
fremsatte forslag på møderne, samles i budgetmappen af Center for Økonomi og Ejendomme 
(ØE). Budgetmapperne lægges på FirstAgenda medio juli.   

1.1.2 Driftsønsker  
Forslag til nye driftsopgaver skal kun udarbejdes hvis det er en nødvendig serviceændring. 
Fagudvalgene skal som udgangspunkt selv stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for 
deres eget budgetområde. Nedenstående eksempler er en vejledning til hvornår fagudvalgene 
selv skal finde finansiering til et forslag, og hvornår de indgår i forhandlingerne om budgettet, 
eller i strategisk omstilling.  
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 Nye driftsønsker. Finder udvalget selv finansiering til, ved hjælp af strategisk omstilling.  

 Norm- og mængdeændringer. Indarbejdes automatisk i budgettet. Udvalget skal ikke 
finde finansiering. 

 Serviceændringer eller demografi, der ikke er ”norm- mængdeændringer”. Indgår i 
budgetmaterialet, som forelægges fagudvalgene i juni, og til- eller fravælges under 
budgetforhandlingerne. Det kan dreje sig om: 

o Øget serviceniveau.   

o Norm-mængdeændringer, der ikke er taget højde for i tildelingsmodeller.  

 

1.1.3 Indhentning og samling af anlægsforslag  
Ansvaret for udarbejdelse af nye anlægsforslag er primært fordelt mellem ØE og Center for By, 
Land og Vand (BLV). ØE og de enkelte fagcentre forventningsafstemmer forholdet mellem 
anlægsforslagene og anlægsrammen. Ifølge Den Økonomiske Politik i Helsingør Kommune kan 
der ved budgetgodkendelsen maksimalt indgå allerede besluttede og nye anlægsforslag op til 
Helsingør Kommunes bloktilskudsandel af den samlede kommunale bruttoanlægsramme, som 
bliver fastsat i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Dette bør indgå i 
overvejelserne ved fremsættelsen af et nyt anlægsforslag, så der ikke fremsættes nye forslag, 
hvor det ikke er realistisk, at de kan prioriteres ind i anlægsplanen. 

ØE har bygherreansvar for alle kommunens ejendomme, herunder: 

 nybyggeri, ombygning og større renoveringer. 

 køb af grunde (hvis det er en forudsætning for et givet projekt, som kræver grundkøb), 
tekniske installationer i bygninger, herunder el-, vand- og varmeinstallationer. 

 udvendig bygningsvedligeholdelse. 

BLV har ansvaret for: 

 ombygning eller sanering af park og vej. 

 ombygning eller renovering af byrum. 

 anlæg vedrørende miljø og natur. 

 byggemodning. 

 Klimatiltag. 

Derudover har ØE ansvaret for opgaver, der falder uden for ovennævnte, med mindre det er 
investeringer direkte til et fagligt formål, større IT-investeringer, nye hjælpemidler i 
ældreplejen (over 100.000 kr.) mv. I disse tilfælde har det enkelte center ansvaret for at 
beskrive anlægsforslagene og de afledte konsekvenser. 

Indsamlingsproces 

ØE holder i løbet af januar/februar specifikke anlægsmøder med BLV og Center for Dagtilbud, 
Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) med henblik på at indsamle nye anlægsforslag. BLV udarbejder 
selv forslag inden for deres kompetenceområde. For de andre centre indgår anlæg på de 
ordinære møder om budgettet.  

Forslagene, der fremsættes af centrene, skal være af en sådan karakter, at de anses som 
nødvendige af hensyn til den fortsatte drift. Det vil sige, at centrene primært kan stille forslag 
om renoveringer, udbygninger eller andre investeringer, der understøtter den strategiske 
omstilling og fortsatte drift.  



5 
 

For de anlægsopgaver som centrene og ØE/BLV beslutter at arbejde med, foretages de 
nødvendige foranalyser omkring fysiske forhold og anlægsøkonomi således, at fagudvalgene 
ved udvalgsmøderne i juni har et kvalificeret fagligt og økonomisk overblik over 
anlægsopgaven – herunder den afledte drift. Ud over det faglige og økonomiske overblik skal 

de afledte konsekvenser være beskrevet, hvis anlægsforslaget ikke gennemføres, og 
tilsvarende skal de afledte konsekvenser i relation til planforhold, dispensationer, trafik og 
infrastruktur m.v. være beskrevet, hvis anlægsforslaget gennemføres.  

Prioriteringsproces 

Inden anlægsforslagene bliver fremlagt til udvalgsmøderne i juni, forelægges de direktionen 
den 29/4 med henblik på prioritering af disse. ØE står for at indsamle forslagene og forelægge 

dem til direktionen. Herefter forelægges alle nye anlægsforsalg de respektive fagudvalg på 
udvalgsmøderne i juni måned.  

Nedestående oversigt viser tidsplanen for budgetprocessen til og med juni.    

Møde Kø 
deadline 

Intern 
deadline 

Leverance Indhold Ansvarlig 

KCL (14/12) 4/12  Budgetproces – 
den politiske. 

Et notat om den 
politiske budget proces. 

 

ØE 

KCL (11/1) 4/1  Budgetproces – 
den 
administrative 

Et notat om den 
administrationen. 

 

ØK (18/1) 
BY (25/1) 

7/1  Budgetproces – 
den politiske 
del. 

Et notat der beskriver 
årets budgetproces. 
Notatet er målrettet den 
politiske proces. 

ØE 

H-MED  
(29/1) 

12/1  Budgetproces – 
politisk og 
administrative 
del. 

To notater. Et om den 
politiske budget proces, 
og et der supplerer med 
den administrative 
budgetproces, henvendt 
til administrationen til 
information og drøftelse 
inden endelig beslutning 
i KCL. 

ØE 

KCL (8/2) 29/1  Budgetproces – 
den 
administrative 
del.  

Hvis der har været 
bemærkninger fra H-
MED forelægges Den 
administrative 
budgetproces til endelig 
vedtages, således at 
eventuelle synspunkter 
og forslag fra 
medarbejder-
repræsentanterne i H-
MED skal indgå i 
beslutningsgrundlaget. 

ØE 

Opstarts 
møder  
med CC 

Jan/Feb.   Opstart på 
arbejdet med 
forslag til nye 
anlægsopgaver. 

Der holdes møder med 
BLV og DSFI om opstart 
af arbejdet med forslag 
til nye anlægsopgaver.  

ØE 

Opstarts 
møder med 
CC og 
reference-
direktør 

Feb. – 
marts 

 Opstart på 
budgetarbejdet 

Der holdes møder med 
cc og referencedirektør 
samt cc. for ØE og 
andre relevante 
deltagere fra økonomi 

ØE 
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omkring opstart af 
budgetarbejdet. For alle 
centre bortset fra de 
ovenstående med fokus 
på drift og anlæg. For 
de ovenstående to kun 
drift.  

KCL (12/4) 6/4  Foreløbigt skøn 
over budget 
2022. 
 
 

KCL bliver præsenteret 
for den økonomiske 
situation og 
underliggende 
eventuelle 
budgetudfordringer, 
som Byrådet bliver 
præsenteret for ved 
strategiseminariet. 

ØE 

Strategi 
seminar 
(21/4) 

  Slides mm. til 
oplæg og 
præsentation af 
eventuelle 
budget-
udfordringer. 

Opdateret 
indtægts- og 
likviditetsprogn
ose. 

Første bud på 
resultatbudget 
for 2022-2025. 

Politikkerne bliver 
præsenteret for den 
økonomiske situation og 
for evt. underliggende 
budgetudfordringer. 
 
Første bud på 
resultatbudgettet 
udarbejdes, hvis muligt, 
med de 
usikkerhedsfaktorer der 
er på dette tidlige 
tidspunkt.  

EPO/ØE 

DIR (29/4) 22/4 15/4 Alle nye 
anlægsopgaver. 

ØE forelægger 
Direktionen alle nye 
anlægsforslag, som 
prioriteres. Og 
orienterer om status på 
prioriteringskataloget og 
nye driftsønsker. 

ØE 

KCL (10/5) 29/4  CC for ØE 
orienterer om 
status på 
udarbejdelse af 
budgetmateriale
t.  
 

CC fra ØE orienterer om 
status på arbejdet med 
udarbejdelse af 
budgetmaterialet. 
Herunder anlægsforslag, 
nye driftsønsker og 
prioriteringskatalog. 

ØE 
 

Intet møde  - Høring af 
Seniorrådet, 
Handicaprådet, 
og 
Udsatterådet. 

Seniorrådet, 
Handicaprådet, og 
Udsatterådet høres 
forud for SBU´s og 
OSU´s budgetmøder i 
juni. Materialet bliver 
sendt til sekretærerne af 
team dagsorden, der 
også står for at samle 
eventuelle høringssvar. 

Team 
dagsorden 
(EPO) 

A-,   
C-, og S-MED 
forud for 
juni mødet 
i fag-
udvalgene 

 Det 
anbefales, 
at MED-
møder 
afholdes i 
tidsrummet 

Udvalgets 
budgetforslag 
herunder nye 
drifts- og 
anlægsforslag.  

CC er ansvarlig for at 
sende centrets del af 
budgetmaterialet til C-
MED og relevante A-
MED.  ØE er ansvarlig 
for at sender det 

Centerchefer/
ØE 
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fra 11. maj 
til 4. juni. 

relevante 
budgetmaterialet til S-
MED. 
Eventuelle synspunkter 
og forslag fra 
medarbejder-
repræsentanterne  skal 
indgå i fagudvalgenes, 
økonomiudvalgets og 
byrådets behandlinger. 
  
Næstformanden for C-
MED kan deltage under 
budgetpunktet på 
fagudvalgsmødet.  
For Økonomiudvalget 
som fagudvalg deltager 
næstformanden for H- 
og S-MED på mødet i 
juni. 
  

Budget-
møder 

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

14 dage før  Dagsordens-
punkter 
 
Budgetområde-
beskrivelser 
 
Forslag til nye 
driftsønsker 
 
Forslag til 
anlægsopgaver  

 
Drifts-
korrektioner 

 
Eventuelle 
takster 
 

Beskrivelserne af 
budgetområder. 
 
Endvidere præsenteres 
udvalgets  
forslag til nye 
driftsopgaver, samt 
forslag til 
anlægsopgaver. 
 
Takster forelægges 
eventuelt hvis de 
forefindes på udvalgets 
område. 

 

Centre/ 
ØE/CC 

Orienterings
-møde for BY 
(slut juni) 

 - Plancher og et 
notat om 
økonomiaftale 
mellem KL og 
regeringen. 

Der udarbejdes et notat, 
der beskriver 
konsekvenserne af årets 
økonomiaftale mellem 
KL og regeringen. 

ØE 

 

2. Vedtagelse af budgettet.   
Denne fase slutter med vedtagelsen af budgettet ved 2. behandlingen den 11. oktober 2021. 
Inden da er budgetmappen blevet samlet og publiceret på Prepare medio juli. Borgmesteren 
har holdt et orienteringsmøde for høringsberettigede brugerråd, samt budgettet har været 
igennem de relevante MED-udvalg. Og har desuden været igennem den obligatoriske 1. 

behandling. Mellem 1. og 2. behandling af budgettet, har byrådspolitikkerne været på et 
budgetforhandlingsseminar, som primært er rettet mod forhandling af det kommende års 
budget.    

2.1 Udarbejdelse af budgetmappen.  
Budgetmappen er en fysisk og en elektronisk mappe, som klæder Byrådet på til at arbejde 
med budgettet for 2022-2025. Mappen indeholder et resultatbudget, med den seneste 
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godkendte anlægsplan, indtægtsprognose, samt et opdateret driftsbudget for 2022, der er 
reguleret med juni-PL. Derudover indeholder budgetmappen også relevante notater for 
vedtagelse af budgettet. ØE står for at samle alle notater, og for at skrive notaterne om 
budgetlægningen på indtægtssiden, kommunens finansielle status, samt konsekvenserne ved 

ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift. Derudover står ØE for at skrive direktionens 
budgetvurdering, som indeholder et estimat over ubalance og likviditet, samt anbefalinger i 
forhold til budgetlægningen.  

Udover relevante notater indeholder budgetmappen beskrivelser af budgettet gennem 
budgetområdebeskrivelser og aktivitetsbeskrivelser, en oversigt over driftskorrektioner, samt 
ansøgninger om tilskud og lånedispensation til de relevante udmeldte puljer i økonomiaftalen 

mellem regeringen og KL.  Desuden indeholder budgetmappen oversigt og beskrivelser af 
forslag til nye anlægsprojekter og forslag til nye driftsønsker fagudvalgene ikke selv skal finde 
finansiering til. 

Sammen med budgetmappen udsendes et prioriteringskatalog, BY kan anvende til at skabe 
balance med, såfremt der er behov herfor.  

Nedenfor vises tidsplan og oversigten over samlingen af budgetmappen.  

Uge  Leverance Indhold Ansvarlig 

U
g

e
 2

6
 

 

Nye anlægsforslag Oversigt og beskrivelse af forslag til 
nye anlægsopgaver 

ØE 

Budgetområdebeskrivelser Beskrivelse af alle budgetområder ØE 

Aktivitetsbeskrivelser  Oversigt og beskrivelse af 
aktivitetsbeskrivelser 

ØE 

Nye driftsopgaver Oversigt og beskrivelse af ønsker til 
nye driftsopgaver 

ØE 

Prioriteringskatalog Oversigt og beskrivelse af opgaverne 
i prioriteringskataloget 

ØE 

Indarbejdelse af Lov og Cirkulære 
Program  

Alle lovforslag med en effekt på over 
20 t. kr. for Helsingør Kommune, 
fordeles ud på de enkelte 
budgetområder og totalrammer, samt 
indarbejdes i budgettet. 

ØE 

Budgetnotater 
 

Eventuelle yderligere notater, som fx 
politisk bestillingsarbejde eller andre 
baggrundsnotater. Skal sendes til ØE 
senest den 1/7 som samler dem.  

ØE samler 

U
g

e
 2

7
 

Sidste vedtaget anlægsplan i 2022 pl. Anlægsplanen skal indeholde alle 
eksisterende anlægsprojekter, 
opdateret med politisk godkendte 
anlægsoverførelser og evt. 
anlægskorrektioner 

ØE 

Driftskorrektioner til budgettet  Liste over driftskorrektioner til 
budgettet 

ØE 

Notater over lån, renter og balancer mv.  Notat over kommunens finansielle 
status mht. langfristede gæld, renter- 
og indtægter og udgifter m.m 

ØE 

Muligheder og konsekvenser ved 
ændring af skat, grundskyld og 
dækningsafgift 

Notat der beskriver konsekvenserne 
ved ændring af skat, grundskyld og 
dækningsafgift 

ØE 

U
g

e
 2

8
 

 

Diverse ansøgning til puljer Der bliver ansøgt tilskud og 
lånedispensationer fra alle relevante 
puljer, som fastsat i økonomiaftalen 
mellem KL og Regeringen. Svar på 
disse vil blive forelagt ved 1.  

ØE 



9 
 

U
g

e
 2

8
 

 
 behandlingen, såfremt der er kommet 

svar. 
 

Notat om indtægtsbudgettet for 
Helsingør Kommune 

Notat der beskriver budgetlægningen 
på indtægtssiden 

ØE 

Notat om direktionens budgetvurdering Et notat med 
opmærksomhedspunkter, et estimat 
over ubalancen og anbefalinger til at 
opnå balance, estimat over likviditet,  
samt særlige anbefalinger i forhold til 
budgetlægning 

ØE 

Resultatbudget Der udarbejdes et resultatbudget, 
indeholdende: 
Indtægtsprognose. 
Et opdateret driftsbudget for 2022. 
Regulering med juni-PL. 
Senest politisk godkendte 
anlægsplan. 

ØE 

Regnemaskine Et simuleringsværkstøj, der kan 
bruges til at planlægge budgettet for 
2022, ved fx at se konsekvenserne 
ved til- og fravalg af nye driftsønsker 
o. lign.   

ØE 

Budgetmappen Samling af det overstående materiale 
som publiceres til BY, KCL og H-MED.  

ØE 

 

2.2 Første behandling (ØK 23/8 og BY 30/8) 
Den 23. august behandles budgettet første gang i ØK og ugen efter i BY. 
 
Der er som udgangspunkt ingen nye leverancer til første behandlingen, idet budgetmappen 
publiceres medio juli og omfatter alt relevant materiale. Dog skal der udarbejdes et 
dagsordenspunkt, ligesom resultatbudgettet opdateres, hvis der er sket ændringer siden sidst. 
Derudover fremlægges svar på diverse puljer og lånedispensationer, hvis de er kommet. Dette 
er ØE ansvarlig for. Derudover skal evt. tilføjelser til prioriteringskataloget i forhold til sidste 
års budget, havde været MED-behandlet, og evt. høringssvar skal fremlægges til 1. 
behandlingen. Centercheferne er ansvarlige for dette.  Hvis der er fremkommet nye 
budgetforslag efter budgetmappen er publiceret, skal disse ligeledes MED-behandles, og evt. 
høringssvar forelægges til 1. behandlingen. Centercheferne er ligeledes ansvarlig for dette.  

Leverance Indhold Deadline Ansvarlig 
A- og C-MED´s 
Synspunkter og 
forslag til 1. 
behandlingen 

A- og  C-MED drøfter eventuelle nye 
budgetforslag, og tilføjelser til 
prioriteringskataloget af relevans for 
arbejdsstedet/centret, således at 
medarbejderrepræsentanterne kan 
komme med synspunkter og forslag til 
disse, der indgår i beslutningsgrundlaget 
ved 1. behandling af budgettet. 

11/8 CC 

H-MED’s 
Synspunkter og 
forslag til 1. 
behandlingen  

H-MED får tilsendt dagsordenspunkt vedr. 
ØK´s 1. behandling. H-MED får dermed 
muligheden for at drøfte materialet, så 
medarbejderrepræsentanterne kan 
fremsætte eventuelle synspunkter og 
forslag som skal indgå i grundlaget for 
Byrådets 1. behandling.  
Derudover drøfter eventuelle nye 
budgetforslag, og tilføjelser til 

11/8 ØE 
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prioriteringskataloget, således at 
medarbejderrepræsentanterne kan 
komme med synspunkter og forslag til 
disse, der indgår i beslutningsgrundlaget 
ved 1. behandling af budgettet. 

Dagsordenspunkt Der udarbejdes et dagsordenspunkt til ØK 
og BY omkring førstebehandlingen af 
årets budget.  
 

ØK (12/8) 
BY (23/8)  

ØE 

Borgmesterens tale Der skal skrives et udkast til 
borgmesterens budgettale ved Byrådets 
budgetbehandling. 

- KEPO 

Materiale på 
Prepare 

Evt. nyt eller opdateret materiale tilføjes 
på Prepare. 

- ØE 

Resultatbudgettet Resultatbudgettet opdateres hvis der er 
ændringer. 

- ØE 

Svar på 
puljeansøgninger 

Hvis der foreligger svar på ansøgningerne 
til diverse tilskud og lånepuljer fra 
økonomiaftalen mellem regeringen og KL, 
vil de blive vedlagt som bilag, ellers 
lægges de på Prepare når de kommer. 

- ØE 

 

2.3 Budgetforhandlingsseminar (8-9/9) 
På budgetforhandlingsseminar er der fokus på de politiske forhandlinger omkring budgettet. 

Seminariet skal hovedsagligt bruges til forhandlinger. Materialet er derfor som udgangspunkt 
det samme materiale som ved førstebehandlingen. Foruden at dele af administrationen skal 
stå til rådighed for eventuelle spørgsmål, notater og udregninger. 

 

Leverance Indhold Deadline Ansvarlig 
Resultatbudgettet Resultatbudgettet opdateres hvis der er 

ændringer. 
- ØE 

Materiale på 
Prepare 

Evt. nyt eller opdateret materiale tilføjes 
Prepare. 

- ØE 

 

2.4 Anden behandling af budget - ØK/BY (4/10 og 11/10) 
Ved anden behandling af budgettet skal budgettet endeligt vedtages. Her udsendes evt. en 
forligstekst og forliget i tal, en opdateret version af resultatbudgettet hvis der er indgået 
budgetforlig. Derudover udarbejdes en beskrivelse af konsekvenserne ved valg af enten 
selvbudgettering eller statsgaranti. Der udarbejdes desuden en oversigt over eventuelle drifts- 
og anlægskorrektioner, der er indarbejdet efter 1. behandlingen mv. Ændringer siden 1. 
behandlingen med konsekvenser for arbejds- og personaleforhold skal sendes til behandling i 
de relevante A-MED og C-MED centercheferne er ansvarlig for dette. Foruden de kommer til 
behandling i S-MED og H-MED optil 2. behandlingen. Dvs. hvis nye budgetforslag er blevet 
fremlagt, eller opgaver fra prioriteringskataloget er blevet tilvalgt i forbindelse med et evt. 
budgetforliget, skal disse forelægges MED til drøftelse. 
ØE samler evt. høringssvar og vedlægger dem 2.behandlingen af budgettet.   
H-MED inviteres med til møde forud for ØK´s 2. behandling af budgettet. 
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Leverance Indhold Deadline Ansvarlig 
Dagsordenspunkt Der udarbejdes et dagsordenspunkt til 

ØK og BY omkring andenbehandlingen af 
årets budget.  
 

ØK (23/9) 
BY (4/10) 

ØE 

Borgmesterens tale Der skal skrives et udkast til 
borgmesterens budgettale ved Byrådets 
budgetbehandling. 

- KEPO 

Materiale på Prepare Evt. nyt eller opdateret materiale tilføjes 
på Prepare. 

- ØE 

Resultatbudgettet Resultatbudgettet opdateres hvis der er 
ændringer. 

- ØE 

En eventuel 
forligsoversigt og 
forligstekst. 

Såfremt der foreligger et politisk forlig, 
skal der udarbejdes en oversigt af dette, 
og en eventuel forligstekst.  

ØK (23/9) 
BY (4/10) 
 

ØE 

Opdateret 
anlægsplan 

En anlægsplan på baggrund af evt. forlig 
udarbejdes. 

ØK (23/9) 
BY (4/10) 
 

ØE 

Notat vedr. valg af 
udskrivningsgrundlag 
for 2022 

Der udarbejdes et notat der beskriver 
statsgaranti vs. selvbudgettering. 
 

ØK (23/9) 
BY (4/10) 

ØE 

Endeligt budget fra 
provstiet 

Der vedlægges et endeligt budget fra 
provstiet, herunder oplæg til kirkeskat. 
 

ØK (23/9) 
BY (4/10) 

ØE 

Tekniske 
korrektioner mellem 
1. og 2. behandlingen 

Der udarbejdes og vedlægges en 
oversigt over eventuelle nye drifts- og 
anlægskorrektioner efter 1. 
behandlingen.  

ØK (23/9) 
BY (4/10) 

ØE 

Takstoversigt 2022  
 

Takster beregnes til godkendelse i ØK og 
BY. 

ØK (23/9) 
BY (4/10) 

ØE 

A- C-, S- og H-MED´s 
synspunkter og 
forslag til 2. 
behandlingen 

De relevante A- C-, S- og H-MED drøfter 
eventuelle nye budgetforslag, og tilvalgte 
opgaver fra  prioriteringskataloget af 
relevans for arbejdsstedet/centret, 
således at medarbejderrepræsentanterne 
kan komme med synspunkter og forslag 
til disse, der indgår i 
beslutningsgrundlaget ved 2. behandling 
af budgettet. 

 CC 

H-MED inviteres til 
møde med ØK forud 
for 2. behandlingen 

Medarbejderrepræsentanterne i H-MED 
bliver inviteret til møde med ØK på 
samme dag som ØK´s 2. behandling, 
med henblik på at 
medarbejderrepræsentanterne kan 
afgive yderligere synspunkter og forslag, 
hvis budgetforliget indeholder forslag der 
har konsekvenser for arbejds- og 
personaleforhold. 

4/10 ØE 

Høring af råd 
 

Rådene høres mellem 2. behandlingen i 
ØK og BY. De får tilsendt 
dagsordenspunktet samtidig med ØK. 
Eventuelt høringssvar publiceres 
sammen med dagsorden til BY. 
 

ØK (23/9)  
BY (4/10) 

Team 
dagsorden 
(KEPO)/CC 

 

2.5 Orientering af borgerne og brugerråd med høringsret  
I forbindelse med årets budgetproces, inddrages følgende fem råd der er nedsat af Byrådet, og 
som har høringsret i forhold til budgettet: Integrationsrådet, Handicaprådet, Seniorrådet, 
Idræts- og Fritidsforum samt Udsatterådet.   



12 
 

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet høres op til Social- og Beskæftigelsesudvalgets 

samt Omsorgs- og Sundhedsudvalgets behandling af budgettet i juni måned, hvor de kan 

komme med bemærkninger til budgetmaterialet. Team dagsorden står for at sende materiale 

til de respektive råds sekretærer, der formidler det ud til medlemmerne af rådene. Team 

dagsorden står desuden for at samle eventuelle høringssvar og lægge dem i acadre. Materialet 

sendes til Team dagsorden på: KEPO_Politik_og_Jura_Dagsorden 

<KEPO_Politik_og_Jura_Dagsorden@helsingor.dk> 

I august måned inviterer borgmesteren repræsentanter for de fem råd, til et forudgående 
orienteringsmøde om budgettet. Der inviteres endvidere en repræsentant for de politiske 
grupper til at deltage i orienteringsmødet. Team dagsorden er ansvarlig for at udsende 

dagsorden, samt at videreformidle evt. bemærkninger fra rådene til Byrådet. 
 
Imellem 2. behandlingen af det samlede budget i ØK, og 2. behandlingen af det samlede 
budget i BY høres rådene igen. Eventuelle høringssvar skal publiceres samtidig med 
dagsordenspunktet publiceres til BY. Team dagsorden er tovholder på at rådenes sekretærer 
får tilsendt dagsordenspunktet til ØK, og for at samle eventuelle høringssvar til BY.   

Ud over de høringsberettigede råd, orienteres Kommunens borgere om den aktuelle 
økonomiske situation og evt. udfordringer med budgettet i løbet af august. Formen er endnu 
ikke besluttet, men alt efter den valgte form kan der udarbejdes materiale til orienteringen. 
Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (KEPO) og ØE står for dette.   

 

Leverance Indhold Deadline Ansvarlig 
Høring af Seniorråd, 
Handicapråd, og 
Udsatterådet 

 

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

 

Juni Team 
dagsorden 
(KEPO) 

Borgerrettet 
information om 
budgetforslaget 

Alt efter formen for orienteringen skal 
der udarbejdes materiale.  

August KEPO/ØE 

Orienteringsmøde 
for 
høringsberettigede 
brugerråd 

Annoncering af orienteringsmøde med 
brugerråd, samt evt. materiale. 

August KEPO 

Høring af råd 
 

Rådene høres mellem 2. behandlingen 
i ØK og BY. De får tilsendt 
dagsordenspunktet samtidig med ØK. 
Eventuelt høringssvar skal publiceres 
sammen med dagsorden til BY. 
 

ØK (23/9)  
 

Team 
dagsorden 
(KEPO) 

 

2.6 Medinddragelse af medarbejdere 
Kommunens medarbejdere inddrages i budgetarbejdet gennem behandlingen i de respektive 
MED-udvalg, hvor medarbejderrepræsentanterne kan komme med synspunkter og forslag til 
budgettet.  

I forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, bliver H-MED orienteret om den politiske 
budgetproces. Derudover får H-Med mulighed for at drøfte den administrative budgetproces, 
og fremsætte eventuelle synspunkter og forslag som skal indgå i grundlaget for beslutningen i 
KCL. 

mailto:KEPO_Politik_og_Jura_Dagsorden%20%3cKEPO_Politik_og_Jura_Dagsorden@helsingor.dk%3e
mailto:KEPO_Politik_og_Jura_Dagsorden%20%3cKEPO_Politik_og_Jura_Dagsorden@helsingor.dk%3e
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Til fagudvalgsmøderne i juni forelægges fagudvalgets budgetmateriale for de respektive A-, S- 
og C-MED som kan komme med synspunkter og forslag til materialet. De respektive 
næstformænd for C-MED deltage under budgetpunktet på fagudvalget. Det er 
udvalgssekretærerne som indkalder dem. Til Økonomiudvalgsmødet deltager næstformændene 

for S- og H-MED.  

H-MED inddrages i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet, hvor de får tilsendt 
dagsordenspunkt vedr. ØK´s 1. behandling. H-MED får dermed muligheden for at drøfte 
materialet, så medarbejderrepræsentanterne kan fremsætte eventuelle synspunkter og 
forslag, som skal indgå i grundlaget for Byrådets 1. behandling. ØE står for at sende materialet 
til H-MED, og indsamle eventuelle bemærkninger fra fagudvalgssagerne, og efterfølgende 

sørge for at vedlægge det som bilag til Byrådets 1. behandling af det samlede budget.  

De relevante A-, C-MED og S-MED inddrages hvis der til 1.behandlingen er sket relevante 
ændringer. Det vil sige hvis der er fremkommet nye budgetforslag. Derudover skal evt. 
tilføjelser til prioriteringskataloget havde været MED-behandlet inden 1. behandlingen, hvor 
evt. høringssvar skal foreligge. Det betyder at behandlingen af tilføjelser til 
prioriteringskataloget kan foretages så snart materialet er klart og indtil evt. høringssvar skal 
forelægges H-MED i august, samt vedlægges til 1. behandlingen af budgettet.  Centercheferne 

er ansvarlig for at nyt materiale, samt tilføjelser til prioriteringskataloget bliver MED-
behandlet. Eventuelle høringssvar skal sendes til ØE (OEEbudget@helsingor.dk) der samler 
materialet og vedlægger det til 1. behandlingen af budgettet.    

I mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet, deltager H-MED i 
budgetforhandlingsseminaret.  

Hvis der i forbindelse med et budgetforliget forekommer ændringer der har konsekvenser for 

arbejds- og personaleforhold, skal disse MED-behandles af de relevante MED-udvalg. 
Centercheferne er ansvarlig for dette. Eventuelle høringssvar skal sendes til ØE 
(OEEbudget@helsingor.dk) der samler materialet og vedlægger det til 2. behandlingen af 
budgettet.    

Medarbejderrepræsentanterne i H-MED bliver inviteret til møde med ØK på samme dag som 
ØK´s 2. behandling, med henblik på at medarbejderrepræsentanterne kan afgive yderligere 
synspunkter og forslag. Eventuelle synspunkter og forslag samles af ØE, og sendes med ud 

med dagsorden til Byrådets 2. behandling af budgettet. 

Når budgetaftalen foreligger, informeres medarbejderrepræsentanter fra H- og S-MED om 
budgetaftalen. 

Tidsplanen for inddragelse af MED fremgår i tabellerne i de foregående afsnit.  

3. Udmøntningsfasen   
I udmøntningsfasen sørger ØE for at indberette det vedtagne budget til Indenrigs- og 
Boligministerium og Skatteprocent til SKAT samt at taste det færdigt i økonomisystemet. 
Endvidere trykkes der en budgetbog med det vedtagne budget, budgetområdebeskrivelser, 
samt andet relevant budgetmateriale. Budgettet offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

ØE/KEPO står for orientering af ledere med budgetansvar om det vedtaget budget. Derudover 

står ØE for at koordinerer en eventuel orientering af fagudvalgene om konsekvenserne af det 
vedtagne budget for det enkelte fagudvalgene.  
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Leverance Indhold Møde Deadline Ansvarlig 
Orientering af 
ledere med 
budgetansvar 

Alle ledere med 
budgetansvar inviteres til en 
orientering om 
konsekvenserne af 
budgetforliget. 

12/10 Oktober ØE/KEPO 

Fagudvalgene og 
ØK forelægges 
udmøntningen af 
råderummet fra 
strategisk 
omstilling. 

Fagudvalgene og ØK 
forelægges fordelingen af 
råderummet på de 0,5 pct. 
der er opnået via strategisk 
omstilling.  
 

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

14 dage før  ØE 

Offentliggørelse af 
budget på 
hjemmeside 

Budgettet offentliggøres på 
kommunens hjemmeside. 
 

 Oktober ØE/KEPO 

Budget indberettes 
til SIM 

Budgettet indberettes til SIM 
indenfor given tidsfrist. 
 

 Oktober til 
Januar 

ØE 

Skatteprocenter 
indberettes 

Procenter for kommuneskat, 
grundskyld og 
dækningsafgift, samt 
kirkeskat indberettes til 
SKAT og KL. 
 

 Oktober 
 

ØE 

Budget tastes 
færdigt i 
økonomisystemet 

Budgettet tastes færdigt, 
afrundes til hele tusinder og 
låses.  
 

 Oktober/ 
November 

ØE 

Tal trækkes til 
Danmarks Statistik 

KMD trækker det vedtagne 
budget til Danmarks 
Statistik medio november, til 
offentliggørelse ultimo 
januar. 
 

 November ØE 

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

ØK (22/11) 
 
BY (29/11) 

ØK (11/11) 
 
BY (22/11) 

ØE 

Budgetområde-
beskrivelser 

Budgetområdebeskrivelser 
opdateres med 
konsekvenserne ved 
budgetaftalen. 

 November 
 

ØE 

Budgetbog Budgetbogen samles, 
trykkes og publiceres på 
hjemmesiden. BY får den 
fysiske bog udleveret på 
deres møde i december. 
 

 November/ 
December 

ØE 

 

4. Budgetopfølgning  
ØE fortager løbende opfølgning af budgettet, samtidig med at der foregår en månedlig 
rapportering af forventede regnskab til fagudvalgene, ØK og BY, med undtagelse af enkelte 
måneder. 


