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Eskrivelse af 27. oktober 1981 har De klaget over behandlingen af bud2ettot for

N82 for Københavns kommune, idet formanden for borgerrepræsentationen efter Oe—

ros opfattelse har manglet hiemmel til at udstede retnirgsHnier for fremsættelse

af ændrirgsforslag til budgettet for 1982, jfr. fornandens krivolsn af E. ane ust

19t31 til horgerrenræsentationen og magistrater. Endridere har De klaet over, at

borrerrræsentatoons for:aand har afvist sse af re tresociali stornes æ;i—

( dnesfcrsNg til meriridtæ;ter i 1982 under henvisnire til anglende v:rn:ia

jfr. forn dens skrivelse af ?. senjtember 9:31. •v.i Hr en de! al’ ‘.tr

oriali stcrscs ænd:’in fria ikke kunnet keæe t1 afsteen g nem

• did r sforniag, men kun e’: kemi tserklærinuer, idet det Jrh)orgeru-3eta—

• ti onens [nemands onfatteis: t ler til foreslulode isrnd $tter slud le loinne arid ;en

..rii.en nansjal el/ at dl sne for3lag Hunuc tnetnn som ee.3e en:! kr—

• lbædi iens hcrgeir’ !. sentetion her i rivclnn ‘H.dere’nker 1) l fH

5laeer ar tilsluttet cia fo:’ andens dispositiener

I. .u nnulr af skrienleenif 26. iuç int id31 fr. ‘uar- for ba :erre:n

sertati air om budgetb dr n.dlidc.n at kommunens trid art udvist su mm enhui

er nIeitssideri oa iih g. stilen , at huda,ottet ski. tivo dncl ende ro lcr i

( anholde efter det kevim: e ulv. eg at der i forbindeiso mel æsji’ipccfcrsl rI el—

gettet skal angives hvad -:lc-t gennemførelse vil betyde erren i merudgifter eller i

merindtaigter.

I denne anledning skal van udtale, at de nævnte udtalelser i formandens skrivel

se Ci’ I overensstemmelse med ‘Judget— o regnskabssvstem for kommuner oa amts—

kcmmuner, som med hjemmel t § i6, stk. i, i lov om Københavns kommunes styrel

se foreskriver, at der i årsbudettet og de flerårige brId.getovel’siag skal være ba

lance mellem indtægter og udgifter, jfr. 6.1, side 2, 3. afsnit, i budget— og regn—

skabssystemet, og med § 41, stk. 1, i lov om Københavns kommunes styrelse, hvor

efter de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets

vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, tillige afgiver den bindende ve.’

næste års kommunale forvaltning. Budget— og regnskabssystemets krav om, at der



skal være balance mellem udgifter og indtægter, må desuden medføre, at det af æn—

dringsforslaget skal fremgå, hvad dets vedtagelse vil føre til af merudgifter eller

merindtægter.

2. Det fremgår endvidere af sagen, at De på venstresocialisternes vegne i en skri

velse dateret den 23. september 1981 fremsatte ændringsforslag ti Ibudgettet for

1982, og at en del af disse ændringsforslag i en skrivelse af 25. sepjtember 1981 er

blevet afvist af borgerrepræsentationens formand og henvist til afstemning som

‘hensingserk1æringer efter vedragelsen af budgettet. Begrundelsen herfor var, at

der ikke var anvist fornøden finansie]. dækning for de foreslede merudgifter, da

en endring af det ioviæssige grundlag vedrørende bitllkad op, progression i

kcv.vuncsaLtcn ikke var tilveiebragt ved budgettets vedtae1se

Far sl vidt anq.ilr Eieres Iara over, at visse af ‘.ie satte drins;sfrsia:

( er biCV et fvjst nå rrund af eianrùende 1ovprund1a cil -- fre :1

- o1 , ncniiold e e , i ad er
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j1 F red. rt g c’

ii EI2 t 9t tc t 1 r 1’ t
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r-e4i med hF: F’; ferhejeise af Ja generv1e tshu til K-iivns

ad ieo aiil.:r. , it andet forslag vJr i-er fereLe af

i

eniednin: udtale. at diss fcrain ‘aften

[ xJett:!ir orekoarer heh n---’ iiiaiska . Der, F3 seate ihr 3t var en elvis niien

Jr enarreiie til sud ham mneernes andel heraf itrJi if fi nsdvatga: er

( i an hri’:lse af i6. •i3:e E.t 19Jt til landets kom: irmi hc tvrelsar. Der fc-reN

altså Ddr -argen rem helst ni lh:: :iraji af sandsynlighed i’en’, et de p-etdeeJe i’er—

slag kunne virkeiiggares Ian finder derfor ikke grurniiaa for at kritisere , at Cc

‘J far borge eeræscnticnen har afvist disse farsl.ao.

For få. vidt angår Deres forslag til nye udgiftsfrerlmende foranstaitoinicr nkal man

hentede opmærksomheden på rerien om, at kommunens vedtagne budget skal balancere,

jfr. budget— og regnskabssystemet, afsnit 6.1v, side 2. Det forhold, at det endeligt

vedtagne budget skal balancere, er imidlertid ikke ensbetydende med, at der an stilles

krav om, at forslagsstilleren t1et udgiftskrævende ændriggsforslag til budgetfor

samtidig skal stille ændringsforslag om, hvorledeserudgi skal finansieres. Man

skal i den forbindelse pege på, at den mhand1ede bahance i budgettet i de tilfælde,

hvor der ikke er anvist finansiet dækning for forslaget, f.eks. kan tilvejebringes ved,

at den kommunale indkomstskat forhøjes svarende til udgiftsforhøjelsen.
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De forslag til udgiftskrævende foranstaltninger, som De havde fremsat og som
efter deres indhold kunne sættes til afstemming, turde

,n1flformànden burde efter indenririiniste—

riets opfattelse have foranlediget bragt på det rene, om De fortsat edat opretholde

Deres udgiftskvende forslag, uanset at de forslag, som De havde fremsat vedrørende

bktilskud og progression i kommuneskatten ikke kunne medtages ved budgetbehand—

Ungen.
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