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Vedr. ændringsforslag til budgetforslag 2018 om at fire anlægsprojekter udela-

des og bevilliges i 2017  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet er blevet opmærksom på, at et flertal i kommunalbe-

styrelsen i Holbæk Kommune i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018-2021 

den 11. oktober 2017 tiltrådte, at fire nærmere angivne anlægsprojekter fra budgetfor-

slag 2018, udelades af budgettet for 2018. Anlægsbudgettet, der blev vedtaget i for-

bindelse med 2. behandlingen af budget 2018-2021, blev således reduceret med 15 

mio. kr. i 2018.  

  

Borgmester Søren Kjærsgaard tilkendegav i forbindelse med 2. behandlingen, at der 

var tale om en teknisk omlægning, der indebærer, at kommunalbestyrelsen på et se-

nere møde i 2017 vil bevilge de fire anlægsprojekter. Borgmesteren oplyste endvidere, 

at omlægningen ikke får betydning for kommunens likviditet, da de fire anlægsprojek-

ter fortsat vil blive gennemført i 2018. Det fremgår også af referatet af kommunalbe-

styrelsens 2. behandling af budget 2018-2021, at de fire anlægsprojekter vil blive be-

vilget i 2017. 

 

Begrundelsen for ændringsforslaget var ifølge borgmesteren hensynet til overholdel-

sen af den samlede anlægsramme for kommunerne under ét, der er aftalt mellem 

regeringen og KL.  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan i den anledning generelt oplyse, at ministeriets be-

kendtgørelse nr. nr. 952 af 5. juli 2017 om kommunernes budget- og regnskabsvæ-

sen, revision m.v. indeholder den nærmere regulering af kommunernes budgetter og 

regnskaber.  

 

Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1, fastsættes de nærmere regler om bl.a. formen for 

kommunernes årsbudget i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, der er et 

bilag til bekendtgørelsen. 
 

Det fremgår af kapitel 5.2.1, 1. afsnit, i dette, at ”det vedtagne budget skal være et 

udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter”.  Dette 

uddybes også i den kommenterede styrelseslov, 2010, s. 285ø: 

 

”Budgettet skal udformes så realistisk som muligt, dvs. budgettet skal være udtryk for 

det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. … Indtægter og 

udgifter, som med høj grad af sandsynlighed må antages at blive aktuelle for kommu-

nen, skal indgå i budgettet. … Det gælder, uanset om det formelle grundlag, f.eks. en 

nødvendig ændring af styrelsesvedtægten i forbindelse med ændringer af vederlag til 

udvalgsformænd, endnu ikke er tilvejebragt på tidspunktet for budgetvedtagelsen. Det 
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tilkommer kommunalbestyrelsen at anlægge rimelige skøn over størrelsen af kommu-

nens indtægter og udgifter.” 

 

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse vil det ikke være i overensstem-

melse med bestemmelsen om, at budgettet skal være udtryk for det bedst mulige 

skøn over det kommende års udgifter og indtægter, at en kommunalbestyrelse redu-

cerer anlægsudgifterne vedrørende konkrete projekter for det kommende år, hvis der 

samtidig af et politisk flertal i kommunalbestyrelsen tilkendegives en hensigt om sene-

re at træffe beslutning om, at de pågældende projekter alligevel vil blive gennemført i 

det kommende år. Indtægter og udgifter, som med høj grad af sandsynlighed må an-

tages at blive aktuelle for kommunen, skal således som anført ovenfor indgå i budget-

tet. 

 

Kopi af dette brev er sendt til Ankestyrelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Torben Buse 

 


