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1 - Indledning 
I dette notat uddybes væsentlige elementer i budgetprocessen og budgettidsplanen for budget 
2021-2022. Notatet forelægges som supplement til sag om rammer for budget 2021-2022. Nota-
tet opdateres løbende med ny viden samt løbende beslutninger i budgetprocessen frem mod 2. 
behandlingen af budget 2021-22.  

1. version af notatet blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2020 og forelægges nu i 
en opdateret ”version 2”. Notatet vil igen blive forelagt i august 2020 (vers. 3) samt oktober 
2020 (vers. 4). 

Der henvises også til Budget 2020-2023 på kommunens hjemmeside, hvor der kan findes yder-
ligere information om de enkelte dele i budgettet. 

2 – Udgangspunkt for budget 2021-2022 
Udgangspunktet for kommunens samlede budget i 2021-22 er den supplerende budgetaftale for 
2019 samt det vedtagne budget 2020 for overslagsår 2021-22. Dernæst tiltrådte Byrådet i de-
cember 2019, at ville udarbejde et toårigt budget for 2021-22.  

Det vedtagne budget 2020-2023 indeholder årlige effektiviseringer på 20 mio. kr. fra 2021 og 
frem. I forlængelse heraf blev procesplan for arbejdet med effektiviseringer og råderum god-
kendt af Økonomiudvalg og Byråd i december 2019. Det er Byrådet, som er i centrum af pro-
cessen, således at helhedsperspektivet og det tværgående perspektiv kan prioriteres bedst mu-
ligt.  

Byrådet inddrages løbende i løbet af foråret 2020 i forvaltningens arbejde med forslag til effek-
tiviserings- og besparelseskatalog, som præsenteres ultimo juni 2020. Endvidere forelægges 
Byrådet ultimo juni en foreløbig orientering om indholdet af økonomiaftalen mellem Staten og 
KL for 2021, et foreløbigt udkast til Totalbudget samt et samlet effektiviserings- og besparel-
seskatalog for 2021-22, i forlængelse af proces for effektiviseringer og råderum.  

Derudover bliver kommunens indtægts- og udgiftsgrundlag revurderet, som følge af ændringer i 
budgetforudsætninger, ny viden, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt den udmeldte 
statsgaranti for indtægter fra skat, tilskud og udligning. Endeligt forventes konsekvenserne af en 
reform af tilskuds- og udligningssystemet at indgå i kommunes indtægtsbudget, samt en mulig 
sundhedsreform, der kan have konsekvenser for kommunens økonomi. Alle disse usikkerheder 
kan påvirke budgetbalancen positivt såvel som negativt. 

Budgettet 1. behandles i august/september 2020 og vedtages endeligt i Byrådet d. 7. oktober 
2020, jf. den politiske tidsplan for budget 2021-22.       

Udgangspunktet for kommunens samlede budget i 2021 er det vedtagne budget 2020 for over-
slagsår 2021. Forvaltningen har blandt andet siden januar 2020 indarbejdet budgetoverslagsår 
2024 i Totalbudgettet.  
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Forvaltningen arbejder frem mod 1.behandlingen af budget 2020 i august videre med budget 
2020, og revurderer blandt andet indtægts- og udgiftsgrundlaget, som følge af ændringer i bud-
getforudsætninger, ny viden, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt den udmeldte 
statsgaranti for indtægter fra skat, tilskud og udligning. Ligesom arbejdet med at kvalitetssikre 
forslag til råderum samt effektiviseringer fortsætter i Økonomiudvalg og Byrådet i juni 2019, jf. 
den politiske tidsplan for budget 2020. 

Skat 
I forbindelse med indgåelsen indgåelse af økonomiaftalen for 2021 skønner KL, at det samlede 
skattegrundlag i 2021 vil falde med 2,2 pct. Dette vil få en konsekvens for Furesø Kommunes 
skatteindtægter i 2021. Kommunernes faldende skatteindtægtsgrundlag kompenseres af statens 
balancetilskud. Dette betyder, at Furesø Kommune ved et faldende skattegrundlag vil få færre 
skatteindtægter, men i stedet vil blive kompenseret i tilskuds- og udligningssystemet.  

Tabel 1 nedenfor viser et foreløbigt totalbudget 2021. Totalbudgettet er opdateret med driftsud-
gifter, som følge af forvaltningens forslag til budgetkorrektioner, forslag til effektiviseringer og 
besparelser, opdaterede priser og lønninger pr. juni 2020, opdateringer af forslag til anlægspro-
gram og det brugerfinansierede område.  

 
Tabel 1 – Foreløbigt Totalbudget for 2021 -2024, pr. 10. juni 2020. Ekskl. opdaterede driftsindtægter. 

Totalbudget 2021 
Budget 
forslag  
2021 

Budget- 
overslagsår  

2022 

Budget- 
overslagsår  

2023 

Budget- 
overslagsår  

2023 

          

Det skattefinansierede område:         

Driftsindtægter          

Skatter -2.868,2 -2.992,1 -3.115,5 -3.115,5 

Tilskud og udligning  179,6 205,8 259,6 259,6 

Særtilskud sfa. Furesøaftalen -79,2 -35,0 -35,0 -35,0 

          

A. Driftsindtægter - i alt -2.767,8 -2.821,3 -2.890,9 -2.890,9 

          

B. Driftsudgifter - i alt 2.600,9 2.640,4 2.721,2 2.728,3 

          

C. Renter i alt – netto 22,5 21,8 21,1 21,1 

          

Resultat af ordinær driftsvirksomhed  (- = overskud ) -144,4 -159,1 -148,6 -141,5 

          

Anlæg         

Anlægsudgifter 64,4 75,3 80,8 55,6 

Anlægsindtægter -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

D. Anlægsudgifter i alt – netto 59,4 70,3 75,8 50,6 
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Det skattefinansierede område i alt ( - = overskud) (A+B+C+D) -85,0 -88,8 -72,8 -90,9 

          

E. Det brugerfinansierede område i alt  5,0 -1,7 -1,7 -1,7 

          

F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E) -80,0 -90,5 -74,5 -92,6 

          

Finansiering         

Låneoptagelse -65,2 -47,3 -33,7 -30,0 

Afdrag på lån  106,6 108,7 110,7 110,7 

Øvrige finansforskydninger -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

G. Finansiering i alt 39,4 59,4 75,0 78,7 

          

Ændring af likvide aktiver ( - = opsparing) (F+G) -40,6 -31,1 0,5 -13,9 
 

3 – Forvaltningens arbejde med budgetforslag 2021-2024 
I Budget 2020-2023 er der indarbejdet uudmøntede besparelser for 20 mio. kr. årligt, som skal 
udmøntes i de efterfølgende årlige budgetforhandlinger.  

Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt katalog med forslag til effektiviseringer og besparel-
ser på samlet ca. 26 mio. kr. i 2021, stigende til ca. 48 mio. kr. i 2024. Der er arbejdet med at 
finde besparelser, der kan dække de uudmøntede besparelser i både 2021 og 2022, da der er 
aftalt en toårig budgetaftale. Katalogets forslag drøftes på budgetseminaret den 26. juni, og for-
valtningen arbejder herefter videre med at kvalificere forslagene frem mod fagudvalgenes drøf-
telse af forslagene på augustmøderne. En nærmere prioritering af de enkelte forslag, set i for-
hold til byrådets strategiske 2030-mål, vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlin-
ger. 

Herudover arbejder forvaltningen, i lighed med tidligere år, løbende frem mod den politiske 
behandling af budgetforslag 2021-2024 med blandt andet: 

 Opdatering af indtægter fra skat, tilskud og udligning  
 Nye skøn for pris- og lønfremskrivning og KL’s udmelding af den vejledende service-

ramme  
 Implementeringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2021  
 Budgetkorrektioner som følge af demografi, lov- og cirkulæreprogram (DUT) m.v.  
 Effekterne af finansloven for 2020 
 Virkningerne af tilskuds- og udligningsreformen og en eventuel sundhedsreform 
 Forslag til anlægsprogram for 2021 
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4 – Budgetkorrektioner  
Forvaltningen vil som en integreret del af budgetforslag 2021-22 komme med forslag til juste-
ringer af udvalgenes rammer, som følge af ændringer i de budgetforudsætninger, der lå til grund 
for budget 2020-23. Korrektionerne skal så vidt muligt begrænses. Ændringer af budgetram-
merne kan skyldes flere forskellige forhold, som f.eks.  

 Ny lovgivning (kompenseres delvist via DUT-midler) 
 Demografi på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet  
 Konsekvenser af politiske beslutninger for 2021 truffet af Byrådet efter budget 2020 blev 

vedtaget 
 Ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det 

politisk vedtagne serviceniveau 
 Ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold  
 Andre budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl) 
 
Forslag til ændringer, der ligger ud over ovenstående begrænsede forslag til tekniske budgetkor-
rektioner, vil blive samlet i et forslagskatalog over ønsker til udvidelser, som forelægges til 
politisk prioritering. 
 
Forvaltningens første bud på tekniske korrektioner af budgetrammerne på driften udgør ca. 12 
mio. kr. i 2021, 4,5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 og ca. 19 mio. kr. i 2024.  
 
De tekniske budgetkorrektioner omfatter bl.a. demografireguleringer på baggrund af de vedtag-
ne demografimodeller for dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Derudover er de væsentligste 
korrektioner en opjustering af budgettet til det specialiserede voksenområde og til det specialise-
rede børneområde, øgede udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner og en nedju-
stering af indtægtsbudgettet ift. førtidspensioner. Der er ikke indarbejdet tekniske korrektioner 
på beskæftigelsesområdet, da de skal ses i sammenhæng med budgetgarantien og indtægtssiden.  
 
Korrektionerne vil løbende blive tilpasset fx udmeldinger om DUT-reguleringer m.v. hen over 
sommeren og tilgår fagudvalgene til drøftelse i august. De tekniske korrektioner kan blive juste-
ret helt frem til budgetvedtagelsen som følge af fx politisk prioritering af nye anlægsforslag, 
som har afledte driftsudgifter. 

5 – Anlæg 
I Økonomiaftalen for 2021 er kommunernes samlede anlægsniveau fastsat til 21,6 mia. kr. i 
2021. 
 
Forvaltningen har med afsæt i det vedtagne budget 2020-2023 udarbejdet et revideret forslag til 
anlægsprogram for Budget 2021-2024, hvor alle projekter fra sidste år er fastholdt. Dog er den 
samlede anlægsramme på det skattefinansierede område justeret som følge af, at Byrådet tidli-
gere på året har besluttet at fremrykke projektet omkring taget på Farum svømmehal samt en 
lang række øvrige anlægsinvesteringer for i alt 23,4 mio. kr. fra 2021 til 2020 som følge af 
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COVID-19. Derudover er der alene foretaget ændringer som følge af justeret periodisering af 
enkelte anlægsprojekter og som følge af, at der er indarbejdet 4 konkrete anlægsforslag, som 
forvaltningen vurderer er nødvendige nye anlægsinvesteringer i 2021 for at kunne opretholde 
nuværende drift og serviceniveau.  
 
Forvaltningen har derudover udarbejdet en oversigt over mulige yderligere forslag til anlægs-
projekter i perioden 2021-2024. De yderligere forslag skal frem mod budgetvedtagelsen indgå i 
en politisk prioritering på baggrund af kommunens samlede økonomi og på den baggrund i givet 
fald indarbejdes i Totalbudgettet for Budget 2021-2024. Anlægsforslagene bliver indlednings-
vist drøftet ved Byrådets budgetseminar den 26. juni 2020. 
 
Anlægsforslagene drøftes i forbindelse med behandlingen af forvaltningens budgetforslag – 
først i fagudvalgene og efterfølgende forelægges det samlede anlægsprogram ved 1. behandlin-
gen af budgettet d. 26. august 2020 i Økonomiudvalget.  
 
Tabel 2 nedenfor viser det samlede forslag til anlægsbudget for perioden 2021-2024. 

 
 
Tabel 2 – forslag til anlægsbudget i 2021-2024  

Anlægsprogram 2021-2024 
i 1.000 kr., 2021 p/l 

Anlægsforslag 
2021 

Budgetoverslag 
2022 

Budgetoverslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

   

Anlægsudgifter 99.630 75.300 80.800 55.600 
Fremrykkede anlæg i forbin-
delse med COVID-19 -35.230    

Anlægsindtægter -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

Anlægsudgifter i alt – netto 59.400 70.300 75.800 50.600 

          
Det brugerfinansierede om-
råde i alt  5.000 -1.700 -1.700 -1.700 

 

6 – Omlægning af særtilskud – Furesøaftalen 
Der indgår i budgettet et årligt særtilskud til Furesø Kommune på 50 mio. kr. i 2007 priser, sva-
rende til ca. 82 mio. kr. i 2021. Særtilskuddet erstattes fra 2022 og frem af et tilskud på 250 mio. 
kr. i 2011 priser, som skal udbetales til Furesø Kommune i perioden 2022-2040, ekskl. modreg-
ning af 25 % af provenuet ved den seneste låneomlægning af Statslånet til et lån i Kommune-
Kredit.  

Vilkårene for udbetalingen af tilskuddet er endnu ikke afklaret med Social- og Indenrigsministe-
riet, hvilket giver en budgetusikkerhed for 2022 og frem. Furesø Kommune har i den kommende 
tid en dialog med ministeriet om vilkårene for udbetalingen af tilskuddet. Forvaltningens ud-
gangspunkt for dialogen med ministeriet vil være, at statstilskuddet i 2022 vil udgøre ca. 35 
mio. kr. mod de nuværende 82 mio. kr. – altså en reduktion i tilskuddet på 45 mio. kr. Der er 
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indarbejdet 35 mio. kr. for årene 2022 og 2023 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-
23.   

Hertil kommer, at der i 2022 sker et fald af udbetaling af deponerede midler på 20 mio. kr. til 5 
mio. kr. Fra 2023 og frem er der ikke længere deponerede midler vedr. Furesøaftalen. Kommu-
nen deponerede i sin tid 125 mio. kr., som frigives i perioden 2016-22. Endvidere er der jf. 
regnskab 2019 fortsat frigivelser vedr. HNM (4,3 mio. kr.), Svanepunktet (1,4 mio. kr.) og Ny 
Vestergårdsvej 21-23 – Widex (0,3 mio. kr.).  

Disse økonomiske konsekvenser indgår i Totalbudget 2021-2023 som vist i tabel 1 ovenfor, 
samt kommunens indtægtsprognose.  

7 – Aftale om kommunernes økonomi for 2021 
KL og Regeringen har den 29. maj 2020 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021, 
herunder også aftale om den kompensation for de coronarelaterede indsatser, som regeringen i 
’Aftale om kommunernes økonomi i relation til COVID-19’ stillede i udsigt.  

Forvaltningen vil på byrådets budgetseminar den 26. juni orientere nærmere om aftalens ind-
hold, og de konkrete konsekvenser vil blive indarbejdet i Totalbudgettet for Budget 2021-2024, 
som forelægges Økonomiudvalg og byrådet i august i forbindelse med førstebehandlingen af 
budgettet. 

En række af hovedelementerne i aftalen er:  

 Et reelt løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. til demografi samt udgiftspres på det sociale 
område og sundhedsområdet.  

 Enighed om at kommunerne i 2021 kan frigøre yderligere i 0,5 mia. kr. ved at reducere for-
bruget af eksterne konsulenter og yderligere 0,25 mia. kr. via velfærdsprioritering gennem 
interne effektiviseringer 

 Pris- og lønreguleringerne nedjusteres væsentligt ift. tidligere forudsatte niveauer – fra 2,7 
til 2,3 i 2020 og fra 2,5 til 1,5 i 2021 

 Anlægsrammen løftes fra 19,2 mia. kr. til samlet 21,6 mia. kr. Heraf gives 1 mia. kr. til 
grønne investeringer. De 1,2 mia. kr. skal egenfinansieres af kommunerne, lånefinansiering 
udgør 0,65 mia. kr. og den resterende del løftes via bloktilskuddet.  

 Der afsættes en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspoten-
tiale og en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle 
investeringer på de borgernære områder.  

 Der foretages en midtvejsregulering på overførselsområdet for 2020, hvor der pt. afventes 
en udmelding på kommuneniveau. 

 Kommunerne kompenseres for de corona-relaterede udgifter frem til 10. maj. Kompensa-
tionen sker til kommunerne under ét via bloktilskuddet, dog således at en del af udgifterne 
til værnemidler afregnes direkte via indkøbssamarbejdet KVIK. Der er aftalt at genforhand-
le senere på året , når der er større klarhed over det videre forløb for COVID-19 og kommu-
nernes samlede merudgifter.  
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 Der sker en fortsat fastfrysning af bidraget til kommunal medfinansiering af sundhedsvæse-
net (KMF).   

De økonomiske konsekvenser af aftalens indhold – der har virkning allerede i 2020 – vil indgå i 
budgetopfølgning II-2020. De økonomiske konsekvenser, der har betydning for 2021, herunder 
pris- og lønfremskrivning (p/l), serviceramme, budgetgaranti, statsgaranti, DUT m.m. vil indgå i 
forvaltningens budgetforslag 2021-2024, som forelægges til Økonomiudvalgets og Byrådets 1. 
behandling af budget 2021-2024 henholdsvis d. 26. august og d. 2. september 2020.   

8 – Udligningsreform forår 2020 
Regeringen indgik sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alterna-
tivet den 5. maj 2020 en Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.  

Reformen ændrer på en række elementer i det kommunale tilskuds- og udligningssystem, og får 
virkning for kommunens indtægtsbudget i 2021. De overordnede elementer i reformen kendes 
på nuværende tidspunkt, mens de præcise økonomiske konsekvenser ikke kendes pt.  

Overordnet set viser det materiale Regeringen har offentliggjort, at udligningsreformen betyder 
en gevinst på (mindreudligning) på netto 7,5 mio. kr. årligt for Furesø Kommune fra 2021, sva-
rende til 30 mio. kr. i budgetperioden 2021-2024. 

Med udligningsreformen bortfalder efter 2020 de to overgangstilskud, det ene vedr. revision af 
uddannelsesstatistikken på 24,5 mio. kr. og det andet vedr. aldersbetinget udgiftsbehov på 12,9 
mio. kr. I alt overgangstilskud på 37,4 mio. kr. årligt. Det bemærkes dog, at de to tilskud ikke 
indgik i kommunens budget for 2021 og frem i Budget 2020-2023.  

9 – Sundhedsreform 2020 
Regeringen har meddelt, at den i 2020 vil forhandle en reform på sundhedsområdet. Udgifterne 
på sundhedsområdet påvirker på en række forskellige måder kommunernes økonomi. Dette i 
form af den kommunale medfinansiering (KMF) af sundhedsvæsenet og andre betalinger til 
sundhedsvæsenet samt i form af den opgaveglidning kommunerne oplever i forbindelse med det 
nære sundhedsvæsen. Det forventes, at en kommende reform af sundhedsområdet vil få økono-
miske konsekvenser for kommunerne.  

I forbindelse med økonomiaftalen for 2021 mellem Regeringen og KL er det aftalt, at udgifterne 
til KMF i 2021 fastfryses, på linje med i årene 2019 og 2020. Dermed vil Furesø Kommunes 
udgifter til KMF i 2021 ligger på niveau med udgifterne i 2019 og 2020, hvilket svarer til det 
afsatte budget til området. 

10 – Befolkningsprognose  
Forvaltningen har primo marts 2020, sammen med firmaet Cowi, udarbejdet kommunens be-
folkningsprognose, hvor den seneste vedrører årene 2021-2032. Befolkningsprognosen er fore-
lagt Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2020, og danner udgangspunkt for flere dele af budget 
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2021-2024. Tabel 2 nedenfor viser befolkningsprognosen for 2020 samt de budgetforudsætnin-
ger, der er indarbejdet i vedtaget budget 2020-23.  
 

Tabel 3: Befolkningsprognoser og budgetforudsætninger 2020-24 pr. marts 2020  
  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognose 2019 (pr. marts 2019)      41.408       42.092       42.687       42.955       43.180  
Budgetforudsætning i vedtaget budget 2020-2023  
(2020 = statsgaranti)      41.440       42.092       42.687       42.955    

Befolkningsprognose 2020 (pr. marts 2020.  
2020 = faktisk befolkningstal 1. januar 2020)      40.966       41.459       42.122       42.663       43.021  

Ændring i forhold til budgetteringsgrundlag for  
Budget 2020-2023 -474 -633 -565 -293   
 
Det aktuelle befolkningstal i 2020 (pr. 1. januar) er pt. 474 personer lavere, end det statsgarante-
rede befolkningstal, som ligger til grund for budget 2020-2023. Endvidere viser befolknings-
prognosen, at befolkningstallet i Furesø Kommune i den kommende budgetperiode 2021-2024 
ligger lavere end skønnet i befolkningsprognosen for 2019. 

Det lavere befolkningstal i prognosen fra 2020 skyldes dels en oprydning i cpr-registret vedr. 
udrejste borgere, dels at der ikke er tilflyttet så mange borgere til kommunen, som forventet i 
seneste prognose. Det færre antal tilflyttere kan tilskrives, at der ikke er blevet færdigbygget det 
forventede antal nye boliger, som forventet i 2019. 

Et lavere befolkningstal påvirker kommunens indtægtsside i form af forholdsmæssigt lavere 
indtægter i bloktilskud og potentielt også et lavere skattegrundlag. På driftssiden viser det lavere 
antal borgere sig i færre udgifter til eksempelvis skoler, dagtilbud, hjemmepleje mv. Denne 
udvikling er afspejlet i budgetkorrektionerne i forvaltningens arbejde med budgetforslag 2021-
2024.  

11 – Kassebeholdningen  
Byrådet vedtog i 2014 en ”Balancestrategi”. Kravet til kommunens kassebeholdning er fastsat 
til, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være minimum 80 mio. kr. over årene. Resten af 
de opsparede midler (= overskud i kassebeholdningen) udgør en investeringspulje, der anvendes 
til udvikling af kommunen (anlægsinvesteringer).  

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2019/20 er fortsat enige om, at der strukturelt skal sikres en 
gennemsnitlig kassebeholdning på 2.000 kr. pr. borger svarende til ca. 80 mio. kr. til at håndtere 
uforudsete udfordringer og beskytte kommunens økonomi mod eventuelle risici.  

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning pr. ultimo 2019 opgjort efter kassekreditreglen 
udgør 268 mio. kr. Kommunens kassebeholdning viser som aftalt en nedadgående tendens, idet 
der i perioden 2017-19 er gennemført ekstraordinært høje anlægsinvesteringer. I 2019 forvente-
des et samlet træk på opsparingen på ca. 100 mio. kr., men regnskabet viste et samlet træk på 19 
mio. kr. I 2020 forventedes ved budgetopfølgning I et samlet træk på 61,6 mio. kr. I det vedtag-
ne Budget 2020 er der samlet set budgetteret med et kassetræk på 65 mio. kr. i perioden 2020-
2023. og den gennemsnitlige likviditet ultimo 2023 forventes at ligge på ca. 120 mio. kr. Det er 
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over minimumsgrænsen på 80 mio. kr., således at den finansielle strategi er overholdt i den 
kommende budgetperiode.   

12 – Byrådets temadrøftelser og seminarer 
I løbet af budgetprocessen er der jf. tidsplanen for budgettet planlagt flere temadrøftelser og 
muligheder for, at Byrådet kan bidrage med politisk sparring og komme med ønsker i forbindel-
se med effektiviseringsarbejdet. Det sker i februar, april og juni måned.   

Der afholdes seminar for byrådet den 26. juni 2020, hvor Byrådet orienteres om forvaltningens 
arbejde med budget 2021-2022, Økonomiaftalen mellem Staten og KL. Endvidere drøftes det 
samlede effektiviserings- og besparelseskatalog samt forslag til anlægsbudget. HovedMed del-
tager i en del af budgetseminaret.  

Herudover afholdes et budgetseminar den 28.-29. august i stedet for det tidligere planlagt bud-
getseminar den 3. sep. 2020. Formålet med budgetseminaret er, at Byrådet med udgangspunkt i 
forvaltningens budgetforslag 2021-2022 (som behandles i Økonomiudvalget den 26. august og i 
Byrådet d. 2. september 2020) vurderer behovet for tilpasninger af budgettet og muligheden for 
nye initiativer.  

13 – Høringsproces 
Der er fastlagt en høringsperiode for det samlede budgetforslag for 2021-2022 fra den 3.- 23. 
september 2020. I høringsperioden er der planlagt afholdelse af et borgermøde om budget 2021-
22 den 17. september. 

HovedMed vil løbende blive inddraget i budgetprocessen, herunder i arbejdet med effektivise-
rings- og besparelseskataloget. Endvidere drøftes budgettet med Økonomiudvalget forud for 
Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget den 26. august 2020. 

14 – Budgetforhandlinger  
De politiske forhandlinger om en budgetaftale indledes primo august 2020 under ledelse af 
borgmesteren. Der leveres sparring og idéudvikling i Byrådet henover foråret og forsommeren i 
forhold til effektiviserings- og besparelsesprocessen.  


