
ØKF Team Budget (2394) 
Økonomiforvaltningen 

19-08-2022

Sagsnummer i F2 

2022 - 10607 

Dokumentnummer i F2 

1644855 

Sagsnummer eDoc 

2022-0215158 

Sagsbehandler 

Henrik Krogsgaard 

ØKF Team Budget (2394) 

2492 6192 

Revideret procedure for vedtagelse af budget i Borger-
repræsentationen (afstemningsprogrammet) 

Resumé 
Vedtagelsen af budget 2023 og fremtidige budgetter i Borgerrepræ-

sentationen revideres, så budgetaftalen i udgangspunktet anses som ét 

samlet ændringsforslag til budgetforslaget. Tilsvarende vil de æn-

dringsforslag/ underændringsforslag, som evt. partier udenfor budget-

aftalen fremsætter, i udgangspunktet anses som ét særskilt ændrings-

forslag/ underændringsforslag. Det er Økonomiforvaltningens (ØKF) 

vurdering, at tilpasningen vil gøre afstemningen mindre kompleks og 

skabe bedre overblik. Formålet er således at gøre vedtagelsen af bud-

gettet mere gennemsigtig. Endvidere vil materialet ifm. afstemnings-

programmet blive forenklet. 

Sagsfremstilling 

Nuværende procedure for vedtagelse af budgettet i KK 

Selve vedtagelsen af Københavns Kommunes budget er bundet op på 

stemmevejledninger udarbejdet af Borgerrepræsentationens Sekreta-

riat, som udsendes til hvert parti. Stemmevejledningerne indeholder ty-

pisk ca. 20-40 afstemninger ud af op mod 400 ændringsforslag stillet af 

budgetforligspartierne og eventuelle partier uden for budgetaftalen i 

forhold til enighed/ uenighed, fortrolighed og inhabilitet. Ud for hver 

afstemning fremgår det, hvilke ændringsforslagsnumre (f.eks. Æ7, 

Æ36 osv. se afstemning 6 fra budget 2022 herunder), der stemmes 

om, og hvilke partier der stemmer for. 

BR stemmer udelukkende ud fra, hvad der står i stemmevejledningerne 

og ud fra en forventning om, at man således får stemt f.eks. budgetafta-

len igennem. Økonomiforvaltningen vurderer derfor, at materialet ikke 

giver et overblik over afstemningen, idet der kun refereres til ændrings-

forslagsnumre i stemmevejledningerne. 

 

Orientering 
Til ØU 
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Ny procedure for vedtagelse af budgettet i KK 

Fremadrettet vil budgetaftalen som udgangspunkt anses som ét samlet 

ændringsforslag. Hertil kan der komme afstemninger pba. inhabilitet i 

aftalen. Eventuelle ændringsforslag fra et parti uden for budgetaftalen 

anses ligeledes som udgangspunkt som ét samlet ændringsforslag. 

Fortrolighed håndteres ved, at ændringsforslag, hvori der indgår fortro-

lige oplysninger, i stedet indgår i den samlede afstemning for åbne 

døre, men sådan at overborgmesteren gør opmærksom på, at fortrolige 

oplysninger ikke må bringes op under den mundtlige debat. Bilag med 

evt. fortrolige oplysninger vil fortsat være lukkede for offentligheden. 

 

Med modellen vil det være klart, hvad temaet for BR´s afstemning er, 

herunder om man stemmer for/imod budgetaftalen eller ændrings- og 

underændringsforslag fra partier, som står uden for budgetaftalen. Her-

til bemærkes, at et medlem af BR fortsat vil have ret til at kræve delt af-

stemning om et eller flere forslag i budgetaftalen, såfremt vedkom-

mende ønsker dette. 

 

Understøttelse af partier uden for budgetaftalen 

Den foreslåede model for afstemningsprogrammet vil ikke få indfly-

delse på den nuværende understøttelse af partier uden for budgetafta-

len. Økonomiforvaltningen vil fortsat bistå eventuelle partier uden for 

budgetaftalen med at udarbejde ændrings- og underændringsforslag, 

vejlede i økonomiske rammer og bistand i forhold til frister, såfremt par-

tierne ønsker at udarbejde alternative budgetforslag.  

 

Forenkling af materiale til afstemningen om budgettet 

Københavns Kommunes budgetvedtagelse samt materiale forbundet 

med vedtagelsen kaldes for ’Afstemningsprogrammet’ og udsendes af 

to omgange til BRs medlemmer.  Materialet til første og anden udsen-

delse til BR vil blive forenklet, således budgetaftalen og bilag 1 (regnear-

ket) udsendes samt evt. oversigt med øvrige ændrings- og underæn-

dringsforslag fra partier uden for budgetaftalen. Derudover vil budget-

aftale mv. udelukkende inddeles i ændringsforslag (Æ) og hensigtser-

klæringer H , således at Æ’er fremover dækker alle forslag med økono-
miske konsekvenser, herunder også de forslag, som i den hidtidige pro-

ces har været benævnt effektiviseringsforslag (E) og finansieringsfor-

slag (F). 

 

Videre proces  

BR orienteres om den reviderede procedure for budgetvedtagelse med 

udsendelsen af orienteringsnotat om budgetprocessen for budget 

2023 til BR. Det sker forud for 1. behandling af budgetforslag 2023 i BR 

d. 1. september 2022.  
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Der udsendes materiale til BR to gange ifm. afstemningsprogrammet, 

hhv. fredag d. 23. og fredag d. 30. september 2022 for budget 2023. 

Materialet til første udsendelse udgør et grundlag for at kunne stille un-

derændringsforslag til de fremsendte ændringsforslag. Fristen for æn-

dringsforslag til budget 2023 er mandag d. 19. september 2022 kl. 

12.00, og fristen for underændringsforslag er onsdag d. 28. september 

2022 kl. 12.00. BR har 2. behandling af budgetforslag 2023 d. 6. okto-

ber. 


