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Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling
Økonomiudvalget den 23. januar 2019, Indkaldelsescirkulær for
Budget 2020
Med indkaldelsescirkulæret for 2020 (IC 2020) fastsættes rammer og
tidsplan for arbejdet med Københavns Kommunes budget for 2020.
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Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. januar 2019.
Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 1) til erstatning af
indstillingens 4. at-punkt:
”At det godkendes, at der afsættes investeringspuljer i budget 2020 på
i alt 190 mio. kr., fordelt på 65 mio. kr. på anlæg, 115 mio. kr. på
service samt en innovationspulje på 10 mio. kr. på service.”
Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) om tilføjelse
af et nyt at-punkt:
”At det godkendes, at Økonomiforvaltningen pålægges at udarbejder
et oplæg om demografiregulering af området for udsatte børn og unge
baseret på nyeste tal til justering af de nuværende
demografimodellerne. Forslaget skal forelægges for Økonomiudvalget
i forbindelse med demografiindstillingen i april 2019.”
Det af Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med
11 stemme mod 1. Et medlem undlod at stemme.
For stemte: V.
Imod stemte: A, Ø, Å, B, C og O.
Undlod at stemme: F.
Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet
med 7 stemmer mod 5. Et medlem undlod at stemme.
For stemte: Ø, Å og B.
Imod stemte: A, V, C og O.
Undlod at stemme: F.
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Et enigt Økonomiudvalg besluttede at sende indstillingens 7. at-punkt
tilbage til Økonomiforvaltningen med henblik på i en kommende
indstilling at få forelagt forskellige modeller for styring af bruttoanlæg
i årerne 2020 og 2021.
Indstillingens 1.-6. og 9-10. at-punkt blev herefter godkendt uden
afstemning.
Indstillingens 8. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.
Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Venstre synes, at det - i lyset af de nuværende udfordringer med
anlægsmåltallet - er mest reelt kun at afsætte investeringspulje på et
niveau, som der også er anlægsmåltal til. Dermed undgår vi, at der i
2020 planlægges og igangsættes projekter, som efterfølgende må
stoppes, fordi der mangler anlægsmåltal i overslagsårene.”
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