
 

 Budgetprocedure for budget 2021-2024 side 1 af 9  

Indstilling 

 

Budgetprocedure for budget 2021-2024 

 

1. Resume  

Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2021.  

 

Særlige fokuspunkter i dette års procedure er: 

 Nye former for borgerinddragelse,  

 udarbejdelse og vedtagelse af en ny 10-årig inve-

steringsplan,  

 arbejdet med klimamålsætningerne i budget- og 

regnskabsprocessen  

 udvalgenes drøftelser af udfordringer og priorite-

ringsmuligheder 

 samt Magistratens behandling af budgetudfordringer 

på tværs af områder. 

 

I indstillingen lægges der konkret op til, at: 

 der som led i budgetlægningen udarbejdes og ved-

tages en ny 10-årig investeringsplan gældende for 

perioden 2024-2033. Udover visionskonferencen for 

byrådet i november 2019 forberedes planen ved, at 

der afholdes et temamøde vedr. finansiering, et an-

lægsseminar hvor magistratsafdelingernes frem-

sendte behovs- og løsningsforslag præsenteres, 

samt at Byrådets partier får lejlighed til at fremsen-

de deres prioriteringer og anlægsforslag, så disse 

kan indgå i budgetdrøftelserne. Sideløbende vil bor-

gerne blive inddraget i udarbejdelsen af investe-

ringsplanen via budgetmessen og borgerworkshops 

eller lignende. 

 borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægnin-

gen og udarbejdelsen af investeringsplanen på en 

budgetmesse som afholdes den 8. september 2020.  

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Borgmesterens Afdeling 

Dato 9. januar 2020 
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 Magistraten behandler budgetudfordringer i et 

tværgående perspektiv på et temamøde om budget-

forslaget den 2. juni 2020 

 direktørgruppen arbejder videre med ”Fælles om 

nye løsninger” og vurderer hvorvidt de kan bidrage 

til at realisere finansieringsbidraget til budgetmodel-

lerne.  

 

Indstillingen vil blive suppleret af en indstilling i marts 

2020 om fastlæggelse af årlige klimamål samt opfølgnin-

gen på disse i budget- og regnskabsprocessen. 

 

2. Beslutningspunkter 

At 1) Byrådet godkender budgetproceduren og vedlagte 

tidsplan for Budget 2021. 

 

At 2) Byrådet godkender den beskrevne proces for udar-

bejdelsen af den 10-årige investeringsplan. 

 

At 3) der afholdes en budgetmesse tirsdag den 8. septem-

ber 2019 kl. 17-20. 

 

3. Baggrund 

Budgetprocessen for Budget 2020 er evalueret i Magistra-

ten og i Økonomiudvalget. Tilkendegivelserne er indarbej-

det i denne indstilling om budgetprocessen for Budget 

2021. 

 

Budget 2021 tager afsæt i det Budget 2020, som byrådet 

vedtog 9. oktober 2019.  

 

4. Den forventede effekt 

Indstillingen beskriver retningslinjerne for udarbejdelsen 

og behandlingen af budgettet for 2021. Som i de senere år 

tilstræbes en åben budgetproces, hvor hele Byrådet lø-

bende inddrages i budgetlægningen. Borgerne vil blive 

inddraget i udarbejdelsen af den 10-årige investeringsplan 

og i budgettet generelt, blandt andet i forbindelse med 

afholdelsen af budgetmessen og borgerworkshops eller 

lignende. 
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På baggrund af den kommende indstilling om årlige kli-

mamål forventes det at blive et væsentligt tema i budget-

processen fremover, herunder i udarbejdelsen af den 10-

årige investeringsplan.  

 

5. De planlagte ydelser 

5.1: Proces for ny 10-årig anlægsplan  

Den beskrevne proces skal lede frem til, at der i forbindel-

se med budgetvedtagelsen træffes beslutning om en ny 

10-årig investeringsplan for perioden 2024-2033.  

 

Den 19. november afholdt Byrådet en visionskonference 

med fokus på mulighederne for nytænkning af fremtidens 

anlægsinvesteringer. Efterfølgende vil der blive udsendt en 

opsamling på konferencens præsentationer, samt et di-

skussionsoplæg 2 med afsæt i opsamlingen.  

 

Det foreslås, at der den 14. januar 2020 afholdes et te-

mamøde for Byrådet om finansieringsmuligheder. Her er 

emnet nye finansieringsmuligheder samt nye måder at 

samarbejde på, fx med private aktører eller fonde.  

 

I løbet af foråret 2020 vil borgerne blive inddraget i arbej-

det med investeringsplanen. Der vil blive afholdt borger-

workshops eller lignende, hvor borgerne vil få mulighed for 

at dele deres drømme og visioner for, hvordan rammerne 

for fremtidens velfærd kan se ud. Borgerne vil også blive 

inddraget i den 10-årige investeringsplan på budgetmes-

sen i september (se nedenfor).  

 

Magistratsafdelingerne fremsender i starten af maj be-

hovs- og løsningsforslag. Udgangspunktet er, at forslagene 

så vidt muligt skal tænkes tværsektorielt og fokusere på at 

give synergier mellem forskellige anvendelsesmuligheder. 

Krav til udformning og indhold af behovs- og løsningsfor-

slag fremgår af bilag 2.  

 

Byrådet vil behandle materialet på et anlægsseminar, som 

foreslås afholdt tirsdag den 12. maj kl. 16:00-19:00.  

 

Byrådets partier vil have mulighed for at fremsende deres 

prioriteringer og ønsker i forhold til den 10-årige investe-
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ringsplan. Herunder også forslag, der ikke indgår i de be-

hovs- og løsningsforslag, som magistratsafdelingerne har 

fremsendt, og som derfor skal belyses. Konkrete anlægs-

forslag vil blive behandlet på samme vis som budgetfor-

slagene, så der sikres et velbelyst og fælles grundlag for 

de efterfølgende forhandlinger om de konkrete prioriterin-

ger i den nye investeringsplan. Partiernes prioriteringer, 

ønsker og forslag fremsendes senest den 3. august 2020 

sammen med partiernes øvrige budgetforslag.  

 

5.2: Budgetmesse  

I bestræbelserne på at tilrettelægge en åben budgetproces 

- hvor borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægnin-

gen - forslås det, at der i 2020 arrangeres en budgetmes-

se tirsdag den 8. september kl. 17–20 i Trafikhallen på 

Rådhuset. På det tidspunkt vil den samlede økonomi i Ma-

gistratens budgetforslag være kendt. Omdrejningspunktet 

for messen vil være det samlede budget samt den 10-

årige investeringsplan.  

 

Borgerne vil have mulighed for at møde byrådspolitikerne 

og visa versa. Ved stande vil de enkelte partier kunne 

præsentere deres politik og tanker i forhold til alle dele af 

budgettet, herunder deres prioriteringer til den 10-årige 

investeringsplan samt de budgetforslag, som de har frem-

sendt. Magistratsafdelingerne vil ved stande informere om, 

hvordan pengene bruges på deres område.  

 

Økonomistyregruppen nedsætter en tværmagistratslig 

gruppe til at forberede messen. På baggrund af et oplæg 

vil det nærmere indhold af messen blive drøfte i Magistra-

ten før sommerferien. Det endelige program og den prak-

tiske afvikling af messen vil blive drøftet i gruppefor-

mandskredsen efter sommerferien.  

 

5.3: Partiernes beslutningsforslag 

I budgetlægningen for budget 2021 fastholdes det, at det 

er partierne, der fremsender budgetforslag, som ønskes 

prioriteret i budgetforhandlingerne. I modsæt til tidligere 

år bør der være større fokus på forslag til finansiering, 

omprioriteringsmuligheder og overvejelser om, hvordan 
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pengene bruges bedre på de områder, som forslagene 

vedrører.  

 

Fristen for fremsendelsen af partiernes budgetforslag er 

mandag den 3. august 2020. 

 

Som i tidligere år vil det op til budgetforhandlingerne i 

september undtagelsesvist være muligt for partierne at 

fremsende temaer, som ønskes drøftet i forhandlingerne. 

 

Processen er nærmere beskrevet i bilag 2. 

 

5.4: Direktørgruppen arbejder tværgående 

I budgetlægningen for budget 2018 arbejdede direktør-

gruppen intensivt med tværgående effektiviseringstiltag i 

”Fælles om nye løsninger”.  

 

Der er pt. ved at blive udarbejdet en evaluering af arbej-

det med ”Fælles om nye løsninger”. I regnskabet for 2019 

vil der endvidere blive fulgt op på, om implementering og 

gevinstrealisering forløber som planlagt. 

 

Forventningen er, at nogle af initiativerne har en lidt læn-

gere implementeringshorisont end forudsat, men omvendt 

også at der generelt og over tid vil være et endnu større 

potentiale end antaget i mange af initiativerne. Det vil 

kræve et fortsat fælles fokus fra Direktørgruppen, som kan 

sikre en fortsat fremdrift i de initiativer, der er sat i gang. 

Det er derfor forventningen, at de tværgående effektivise-

ringstiltag også fremover vil kunne bidrage til at løse op-

gaven i de enkelte afdelinger. 

 

Magistratsafdelingernes løbende opgave med at finde nye 

effektiviseringsinitiativer i de enkelte afdelinger fortsætter 

uafhængigt heraf. 

 

5.5: Finansieringsbidrag til budgetmodellerne 

Magistratsafdelingernes finansieringsbidrag til budgetmo-

dellerne fremgår af bilag 3. Den enkelte afdeling vil i deres 

bidrag til afdelingens budget, som behandles i Magistraten 

den 2. juni 2020, beskrive hvordan de vil løse deres opga-

ver inden for den reducerede ramme. Inden fremsendelsen 
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er magistratsafdelingerne ansvarlige for at sikre høring af 

deres beskrivelser, herunder i MED-systemet.  

 

5.6: Byrådsseminarer 

Ud over temamødet om finansieringsmuligheder, anlægs-

seminaret og budgetmessen foreslås det, at der afholdes 

to byrådsseminarer om økonomi i 2020.  

 

Det første afholdes torsdag den 16. april kl. 16:00-18:00.  

Seminaret vil primært andet omhandle Regnskab 2019.  

 

Den 24. august afholdes der orienteringsseminar om ud-

kast til magistratens budgetforslag. Seminaret vil finde 

sted fra kl. 16:00-19:00.  

 

Partiernes forhandlingsgrupper og sekretærer inviteres til 

de dele af seminarerne, der omhandler indholdet af regn-

skab og budget. 

 

5.7: Forløbet af de politiske drøftelser 

Efter orienteringsseminaret den 24. august vil Borgmeste-

ren afholde afklarende møder med Byrådets partier, og 

efter 1. behandlingen af budgetforslaget bliver der afholdt 

to forhandlingsmøder med deltagelse af alle partiers for-

handlingsgrupper. Forhandlingsmøderne er planlagt til:  

 

 Mandag den 14. september kl. 16:00-21:00 

 Torsdag den 17. september kl. 10:00-24:00 

 Der sigtes mod, at forhandlingerne afsluttes tors-

dag, men fredag fra kl. 10.00-14.00 reserveres og-

så.  

 

Ud over de finansierings- og omprioriteringsmuligheder, 

som partierne beskriver i forbindelse med fremsendelse af 

deres beslutningsforslag, kan partierne forud for budget-

forhandlingerne fremsende generelle finansieringsforslag, 

som ønskes inddraget i budgetforhandlingerne. Som be-

skrevet i ovenstående kan partierne på dette tidspunkt 

undtagelsesvist også fremsende temaer, som ønskes drøf-

tet i forhandlingerne.  
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Forslagene fremsendes til Budget og Planlægnings mail-

adresse budget@ba.aarhus.dk senest onsdag den 9. sep-

tember 2020. Hvis der fremsendes nye temaer efter dette 

tidspunkt, skal det klart markeres, at der er tale om mate-

riale, der ønskes rundsendt til forhandlingsgrupperne.  

 

5.8: Fremlæggelse af Magistratens budgetforslag 

I bestræbelserne på at sikre åbenhed i budgetprocessen 

vil udsendelsen og offentliggørelsen af Magistratens bud-

getforslag i 2020 følge samme procedure som i de seneste 

år. Processen er nærmere beskrevet i bilag 2. 

 

Der gøres opmærksom på, at grundlaget og forudsætnin-

gerne for budgettet løbende opdateres, hvilket kan inde-

bære ændringer i økonomien. Før sommerferien er det 

økonomiaftalen om kommunernes økonomi i 2021. Efter 

sommerferien er det halvårsregnskabet. Efter fremsendel-

sen af Magistratens budgetforslag udsender KL - på bag-

grund af ændrede skøn for økonomien - en opdateret til-

skudsmodel. 

 

Ændringerne vil blive fremlagt på fællesmøderne mellem 

Magistraten og Økonomiudvalget.  

 

6. Organisering af indsatsen 

6.1 Procedure for budgetlægningen for 2021 

Forløbet af budgetprocessen vil i oversigtsform se ud som i 

figur 1. 
 

mailto:budget@ba.aarhus.dk
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Figur 1: Budgetprocessen Budget 2021 

 

Borgmesterens Afdeling vi faciliterer, at Magistraten får en 

grundig drøftelse af indholdet af afdelingernes budget, 

herunder de budgetudfordringer, der er beskrevet i følge-

skrivelserne. Det sker på et temamøde for Magistraten den 

2. juni. Her vil direktørgruppen præsentere udfordringerne 

og prioriteringsmulighederne på de enkelte områder. 

 

En detaljeret tidsplan for budgetlægningen fremgår af bi-

lag 1. En mere detaljeret gennemgang af forudsætninger-

ne for og forløbet af budgetlægningen fremgår af bilag 2. 

 

Som noget nyt vil der ved 2. behandlingen af budgettet 

blive stemt om budgettet under ét. Budgetforliget vil blive 

anset som ét ændringsforslag til budgetforslaget. Hvis et 

eller flere partier ønsker at stemme imod dele af budget-

forliget, vil der skulle fremsendes et særskilt ændringsfor-

slag (se bilag 2).  

 

7. Konsekvenser for ressourcer 

7.1: Udgangspunktet for budgetlægningen  

Udgangspunktet for budgetlægningen er en videreførelse 

af de allerede givne driftsbevillinger i det sidste overslags-

år. Ved anlægsrådighedsbeløb skal der tages stilling til det 

nye overslagsår i budgettet. Det nye overslagsår ved bud-

getlægningen for 2021 er budgetåret 2024. 
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På anlægsområdet reserveres der anlægsbeløb vedrørende 

byudviklingsprojekter, ligesom der optages en række be-

løb i de enkelte magistratsafdelinger. Det drejer sig for-

trinsvis om videreførelsen af anlægsbevillinger med 

driftsmæssig karakter (KB-bevillinger). 

 

Håndteringen af de økonomiske konsekvenser af den ny 

ferielov vil blive håndteret i afdelingernes budget.  

 

7.2: Fremskrivning af budgettet  

Som følge af indførslen af finansieringsbidraget til bud-

getmodellerne genoptages fremskrivning af budgetterne af 

vare og tjenesteydelser. Metoden herfor er nærmere be-

skrevet i bilag 2.  

 

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. 

 

 

Jacob Bundsgaard 

  / 

   Niels Højberg 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Tidsplan for budgetprocessen Budget 2020 

Bilag 2: Forløbet af og forudsætninger for budgetlægnin-

gen for Budget 2020 

Bilag 3: Fordeling af rammereduktioner som følge af finan-

sieringsbidraget til budgetmodellerne 

 

Tidligere beslutninger 

”Økonomisk politik for Aarhus Kommune” vedtaget i byrå-

det 6. marts 2019 

 

 

Sagsnummer: 19/084369-1 

Økonomi 

 Antal tegn: 13.463 

 Sagsbehandler: Troels Rottbøll 

Tlf.: 89 40 21 43 

E-post: tr@aarhus.dk 

 

 

 


