
BUDGETPROCESSEN: 

MANGE VEJE TIL 

ØKONOMISK RÅDERUM

Kommunaløkonomisk Forum 2019



Christian Braad, chefkonsulent, KLK
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Tendenser i budgetlægningen
Nye tendenser:

 Råderum indefra – indbygget 

effektiviseringskultur

 Nye løsninger på tværs

 Sammenhængende ledelsessystem

Og velkendte metoder: 

 I både nye og gamle klæder

De 5 veje

Den stille vej

Den brede vej

Den smalle vej

Den tværgående vej

Den direkte vej



KØF 2019

Den stille vej

 Administrationen frigør automatisk et råderum

 Klar arbejdsdeling mellem politikere og administration i processen

 Indarbejdet forbedrings- og effektiviseringskultur

 Marginale besparelser hvor strukturproblemer kan overleve

Metoder & tilgange

• En fastsat årlig effektiviseringsprocent

• Analyser af tildelingsmodellerne i budgettet (ændringer i automatisk regulering)

• Analyser af udgifternes sammensætningen og måden at udføre og lede arbejdet på



KØF 2019

Den brede vej

 Igangsat af en påvirkning – eksternt eller internt

 Hele budgettet i spil - hellige køer på bordet – stor indsats

 Ofte bred inddragelse – borgere og medarbejdere

 Sammenligning af service- og omkostningsniveau

 Mange forslag på bordet – stort råderumskatalog

Metoder & tilgange

• Sammenligning service- og udgiftsniveau med andre kommuner (potentialepakker)

• Analyse af strukturer samt snit- og samarbejdsflader 

• Analyse af tidsanvendelse og dermed lønforbrug



KØF 2019

Den smalle vej

 Fokus på at tage strukturproblemer i opløbet

 Dybtgående analyser af enkeltområder

 Plan for valgperioden – rundt om alle de store opgaver, med 

politisk bestilling af råderum på udvalgt område

 En dyb involvering af organisationen, der understøtter en 

forbedrings- og udviklingskultur

Metoder & tilgange

• Analyser af omkostninger eks. af takster

• Analyser af arbejdets tilrettelæggelse og planlægning (den kloge brug af lønkronerne)

• Analyser af tildelingspraksis og visitation
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Den tværgående vej

 Nye helhedsløsninger for borgerne på tværs af fagsøjler

 Brede omstillinger kobles til budgettet

 Investeringsstrategier indbygges direkte i flerårsbudgettet

 Faglig ledelse og fælles normer for løsning og økonomi

Metoder & tilgange

• Analyser af sagsbehandlingen på tværs af enheder

• Investeringsanalyser med fokus på at nedbringe omkostninger i et 1-5 årligt perspektiv

• Analyser af sammenhænge mellem de politisk besluttede faglige mål og den leverede indsats
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Den direkte vej

 Udefra kommende stød til økonomien eller et opbygget strukturproblem

 Grønthøsteren i forskellige varianter

 Sænkning af serviceniveau – henvisning til eksterne forhold

 Ofte tale om strukturproblemer, der er vokset store, men som ikke kan 

håndteres på kort sigt

Metoder & tilgange

• Analyser af kommunens omkostningsstruktur, opgaveorganisering og styring

• Analyser af kommunens serviceniveau og udmøntning af serviceniveauet

• Rammebesparelser på 1-5%, der udmøntes i et sparekatalog med handlemuligheder



Den gode budgetproces

Lars Holte, kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune



• Nogle byråd har brug for en ‘Game-changer’
o Faste rammer – udhuler vi kernevelfærden?

• Det rå effektiviseringsspor flader ud!
o 25/75  75/25

Rammevilkår og budgetmodellen hænger sammen!



1. En god økonomisk politik giver ‘ro på bolden’

• Flerårigt perspektiv

• Faste hjørneflag (drift, anlæg, kasse)

• Løbende krav til effektiviseringer/råderum

• Fælles grundlag!

Et mix af modeller, men:



2. Politik for sig og teknik for sig

• Budgetprocessen er et politisk valg

• Politisk kultur?
• Hvornår skal der arbejdes?

• Særlige temaer?

• Hvor stort et råderum?

• Men forvent administrationen tager
sig af teknikken!

• Tillidsniveau afgør ofte succesen!

Et mix af modeller, men:
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3. Stil krav til kvalitet i prioriteringskataloget

• Politisk brugbart materiale eller - er det ‘de gamle heste’, der 
vinder løbet?

• Brug andre kommuners erfaringer!

Et mix af modeller, men:



1. En god økonomisk politik giver ‘ro på bolden’

2. Politik for sig og teknik for sig

3. Stil krav til kvalitet i prioriteringskataloget



Mange veje til økonomisk 
råderum

Jesper Thyrring Møller
Hedensted Kommune

HEDENSTEDERNE





- medarbejdere
- MED
- ledere
- direktion



- medarbejdere
- MED
- ledere
- direktion

- synergier på tværs
- sektorinteresser

- fastlæg, hvad der er brug for
- børst besværlighederne           væk, så målene kan nås
- kik ud – søg inspiration fra andre (potentiale pakker)



Budgetarbejdet omfattes af et samlet
KONCEPT

med faste, langsigtede mål for
ØKONOMIEN

For eksempel:
Likvid kassebeholdning: 100 mio. kr. i et tre årigt perspektiv

Anlægsramme: 70 mio. kr. til anlæg

2018 2019 2020 2021 2022

30 mio.

20 mio.

10 mio.

B19

B20

B21

§17, stk. 4-udvalg
- ØK + øvrige partier
- Repræsentation fra Hovedudvalg
- Repræsentation fra direktion



Læs landskabet
Brug banen
- brug organisationen
- brug hele banen
- kaptajnen sætter strategien, de andre 

sætter stenen
Hejs hjørneflagene 
- faste, langsigtede økonomiske mål

HEDENSTEDERNE



Erfaringer fra Vejen Kommune

Kommunaløkonomisk Forum 2019

”Den stille vej”

1. Forudsætninger (enigt byråd)

• Den økonomiske politik
• Driftsresultat
• Likviditet
• Gæld
• Investeringsniveau

• Rammer og mål for budgetprocessen
• Administrationens opgave og rolle
• Fagudvalgenes opgave og rolle
• Byrådets opgave og rolle
• Behandling af spørgsmål og forslag fra byrådsmedlemmer

• Følger KL’s aftaler



Erfaringer fra Vejen Kommune

Kommunaløkonomisk Forum 2019

2. Råderumsstrategi

• Løbende effektiviseringer året igennem

• Administrationen skal hvert år levere forslag til effektiviseringer og 
serviceændringer svarende til 1½ pct. af serviceudgifterne på alle 
områder

3. Budgetprocessen

• Temamøde for Byrådet i april/maj

• Direktionen udarbejder et budget i balance

• Budgetseminar i august

• Borgmesterforslag i august/september

• Forhandlinger og budgetvedtagelse



Erfaringer fra Vejen Kommune

Kommunaløkonomisk Forum 2019

3 råd til den gode budgetlægning

• Forpligt jer på langsigtede økonomiske målsætninger, der er styrende for 
budgetlægningen

• Insistér på, at den kommunale drift løbende kan effektiviseres – og at der 
udarbejdes råderumsforslag til politisk prioritering

• Tilrettelæg selve budgetproceduren fair, så alle i Byrådet kender mål, 
rammer og forløb, så de har mulighed for at bidrage undervejs


