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From: Fællespostkasse Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Sent: 9. juni 2022 13:12
To: Camilla Stolt Nielsen
Subject: VS: Høring af budgetindstillingen "juniindstilling 2023"

Fra: Patrick Karatasi <KF6E@kk.dk> 
Sendt: 9. juni 2022 12:52
Til: BUFKP Ungeråd KBH <Ungeraad@buf.kk.dk>; Fællespostkasse Amager Vest  Lokaludvalg <avlu@okf.kk.dk>; 
Fællespostkasse Amager Øst  Lokaludvalg <AM AGEROESTlokaludval@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Bispebjerg 
Lokaludvalg <FP_bispebjerglokalud@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Brønshøj-Husum Lokaludvalg <broenshoej-
husumlokaludvalg@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Christianshavns Lokaludvalg <christ ianshavnlokalu@okf.kk.dk>; 
Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg <indrebylokaludvalg@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Kgs. Enghave Lokaludvalg 
<Kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Nørrebro Lokaludvalg <noerrebrolokaludvalg@okf.kk.dk>; 
Fællespostkasse Valby lokaludvalg <valbylokaludvalg@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Vanløse Lokaludvalg 
<vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk>; Fællespostkasse Vesterbro Lokaludvalg <vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk>; 
Handicapråd <Handicapraad@sof.kk.dk>; SOFKP Dialogforum <Dialogforum@sof.kk.dk>; SOFKP frivilligrådet  
<frivilligraadet@kk.dk>; SOFKP udsatterådet  <udsat teraadet@kk.dk>; SUFKP Ældrerådet  <aeldreraadet@suf.kk.dk>; 
Abdallah M ahmoud Aoude <JG8S@kk.dk>; Anja Englev Olsen <AEO@kk.dk>; Ask Bendixen Bennetzen 
<QF3D@kk.dk>; Cecilie Ertebjerg Katholm <DZ8C@kk.dk>; Cecilie Linding Fredberg <UY38@kk.dk>; Christopher 
Vit t rup Andersen <E04T@kk.dk>; Ida Nørgaard Ot te <I05H@kk.dk>; Lasse Hammer Holm <FU7R@kk.dk>; M iriam 
Nawaz <HV5M @kk.dk>; Patrick Karatasi <KF6E@kk.dk>; Thomas Land Abrahamsen <C55C@kk.dk>
Cc: Henrik Krogsgaard <hko@kk.dk>; Kenneth M ollerup-Faurschou <ET6F@kk.dk>; Tom Kaadtmann Buck 
<F19R@kk.dk>
Emne: Høring af budget indst illingen " juniindst illing 2023"

Kære alle

Som  høringsp art har I m ulighed  for at afg ive bem ærkninger og  frem sætte ønsker t il Bud getforslaget for 
2023. I m odsætn ing  t il t id ligere år får I allerede m uligheden for at afg ive jeres bem ærkninger i juni m åned. 

Nedenfor er indsat link t i l budgetindstil lingen ”Jun iindstillingen”, som  behand les af Økonom iudvalget 
t irsdag  den 14. juni 2022 . Følgende b ilag  i indstillingen kan være relevante for jer. 

- Bilag  3-5: Udvalgenes ef fektiviseringsforslag  t il b udget 2023
- Bilag  11: Oversig t over bevillingsud løb  i b udget i 2023
- Bilag  12: Oversig t over sager henvist t il budget 2023

o Sager henvist t i l budget 2023 er en oversig t over p lanlag te anlægsprojekter, der skal findes 
m id ler t il at gennem føre, sam t hensig tserklæringer, der skal d røftes polit isk. 
Hensig tserklæringer kan fx være igangsættelse af analyser eller en udskudt beslutning  om  
finansiering  af et p rojekt. 
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Såfrem t I har bem ærkninger t il budgetforslaget, b edes I frem sende dem  til Økonom iforvaltningen senest 
kl. 12:00 fredag den 24. juni 2022, så de kan indg å i Borgerrepræsentationens videre behand ling  af  
budgettet. Bem ærkningerne bedes indsendt t il Økonom iforvaltningens Center for Økonom i, att.: Kenneth 
M ollerup-Faurschou, et6 f@kk.dk, Patrick Karatasi, kf6e@kk.dk.               

Det bem ærkes, at næste høringsrunde vil være den 18. august 2022 m ed frist for høringssvar den 25. 
august 2022, inden Borgerrepræsentationen førstebehand ler b udgetforslaget torsdag  den 1. sep tem ber.
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Hvis I har spørgsm ål, er I m eget velkom ne t il at kontakte os.

M ed venlig hilsen 

Patrick Karatasi
Specialkonsulent
Team  Budget
_________________________________________
KØBENHAVNS KOM MUNE 
Økonom iforvaltningen 
Center  for  Økonom i 

Københavns Rådhus, Rådhusp ladsen 1 
1550 København V 

M ob il 2928 3467

E-m ail kf6e@kk.dk

EAN 5798009800206


