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1 Formål og indhold  

Formålet med budgetopfølgningscirkulæret er at fastlægge regler og 

retningslinjer for økonomistyringen ifm. budgetopfølgningen i 

20212022 samt indholdet af de enkelte dele af budgetopfølgningen, så 

ensartede regler på tværs af forvaltningerne sikrer en standardiseret, fyl-

destgørende og samtidig budgetopfølgning i hele kommunen. Budget-

opfølgningscirkulæret godkendes årligt af Økonomiudvalget (ØU).  

Københavns Kommunes samlede budgetopfølgning består af: 

• Regnskabsprognoser og kvartalsregnskaber (afsnit 3)  

• Bevillingsmæssige ændringer og eksterne midler (afsnit 4)  

• Månedlig opfølgning på problemområder (risikoliste) (afsnit 5)  

• Anlægsopfølgning (afsnit 6)  

1.1 Ændringer ift. sidste års cirkulære for budgetopfølgning 

Indholdet i Cirkulære for budgetopfølgning 20212022 er i store træk 
uændret i forhold til 20202021. Følgende tilpasninger af cirkulæret kan 
fremhæves:  

- Der er tilføjet et nyt afsnit 2.1 Overvågning af forbrugsudviklin-
gen. Afsnittet referer til de krav, der i regi af Kasse- og Regnskabs-
regulativet stilles til de budgetansvarlige lederes overvågning af 
forbruget på tværs af kommunens enheder. Afsnittet er tilføjet af 
hensyn til at præcisere, at det forudsættes, at den samlede bud-
getopfølgning for kommunen beror på den løbende overvåg-
ning af forbrugt i de budgetbærende enheder.  

- Det er i afsnit 3.1.1 Regnskabsprognoser (opfølgning på forven-

tet periodiseret forventet forbrug) præciseret, at det forventede 
forbrug dækker over det bogførte forbrug i lukkede perioder, re-
gistrerede disponeringer af udgifter i kommende perioder samt 
plantal for det yderligere forventede forbrug resten af året.  

- I afsnit 3.1.1 Regnskabsprognoser (opfølgning på forventet peri-

odiseret forventet forbrug) er det endvidere tilføjet, at der på an-
lægsområdet skal redegøres for afvigelser mellem udvalgenes 
forventede regnskab og anlægsmåltal. Tilføjelsen afspejler kom-
munens styring af bruttoanlæg, og afvigelsesforklaringerne ef-
terspørges i forvejen, når ØKF indkalder forvaltningernes bidrag 
til prognosen.  

- I afsnit 3.1.1 Regnskabsprognoser (opfølgning på forventet peri-

odiseret forbrug) er det i forhold til TMF og BYK’s oversskuds-
/underskudsmodel rettet, at tekniske omplaceringer mellem an-
lægsprojekter skal ske i forbindelse med anlægsoversigten eller i 
selvstændig sag i stedet for i forbindelse med de 4 årlige sager 
om bevillingsmæssige ændringer.  

- I forhold til anlæg bemærkes det endvidere, at tidsplanen for an-

lægsoversigterne, som fremgår i bilag 1 til cirkulæret, er ændret, 

så forelæggelsen af anlægsoversigterne for ØU i 2021 følger 
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forelæggelsen regnskabsprognoserne. Ændringer sker af hen-

syn til samtidighed i den politiske behandling af sagerne.  

- Der er indsat et nyt afsnit 3.1.2 om opfølgning på mer- og min-

dreudgifter relateret til COVID-19. Der er i 2020 blevet fulgt op 

på udgifterne relateret til COVID-19, herunder faktisk og forven-

tet forbrug. Det fremgår af afsnittet, at denne opfølgning vil fort-

sætte i 2021 i tråd med opfølgningen i 2020.  
- I afsnit 3.1.4 Forbrugsfremskrivninger er det tilføjet, at forvaltnin-

gerne i forbindelse med prognoserne skal forklare væsentlige af-
vigelser i forhold til forbrugsandelen for samme periode i det for-
udgående år. Forbruget i 2021 vil blive sammenlignet med for-
brugsandelen i 2019, da forbruget i 2020 pga. COVID-19 ikke for-
ventes at afspejle et normalår.  

- Herudover er der foretaget enkelte redaktionelle tilpasninger, 
som alene har fremstillingsmæssig betydning.  

 
Det bemærkes budgetopfølgningscirkulæret tilsiger, at der maksimalt 
må gå 43 dage fra periodeluk til kvartalsprognoserne forelægges ØU. 
Opdateringen af tidsplanen for kvartalsprognoserne i 2021 i bilag 1 inde-
bærer imidlertid, at der vil gå 49 dage i forbindelse med augustprogno-
sen og 46 dage i forbindelse med oktoberprognosen. Overskridelsen af 
målsætningen om 43 dage skyldes hhv. placeringen af ØU’s budgetse-
minar d. 24.-25. august 2021, hvor augustprognosen behandles, samt at 
der ikke er planlagt et tidligere ØU-møde i november 2021 end den 23. 
november. Der er kommunalvalg den 16. november 2021.   
 
Det bemærkes endvidere, at kommunens interne rente fastsættes i for-
bindelse med budgetopfølgningscirkulæret, og at den interne rente for 
2021 er fastsat til 0,7 pct. jf. afsnit 3.1.5.  Den interne rente fastsættes på 
baggrund af Finansministeriets aktuelle skøn for den 10-årige statsobli-
gation tillagt 1 procentpoint. Skønnet og dermed den interne rente er 
uændret i forhold til 2020.   

- Det er tilføjet i afsnit 2.1 om overvågning af forbrugsudviklingen, 

at der er udarbejdet en budgetopfølgningsrapport, som kan un-

derstøtte de decentrale lederes overvågning af forbrugsudviklin-

gen på driften i forbindelse den månedlige budgetopfølgning 

og bogføring. Budgetopfølgningsrapporten kan give et hurtigt 

overblik over budget, faktisk forbrug samt det forventede for-

brug (inkl. disponeringer), som er indtastet i budgetmodulets 

værktøj til brug for regnskabsprognoserne.  

- Det er tilføjet i afsnit 3.1.1. om regnskabsprognoserne, at det på 

finansposterne er det et særligt opmærksomhedspunkt, at det 

samlede budget og forbrug indgår i prognosen, samt at budget-

tet på hovedkonto 8 er periodiseret korrekt mellem årene. 

- I afsnit 3.1.5 om interne lån fremgår kommunens interne rente, 

som fastsættes i forbindelse med budgetopfølgningscirkulæret. 

Den interne rente for 2022 er fastsat til 0,9 pct.   
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- I afsnit 4 om bevillingsmæssige ændringer er der foretaget juste-

ring af krav om, at fagudvalgene skal orienteres overordnet om 

de interne omplaceringer, som foretages administrativt. Juste-

ringen indebærer, at orienteringen fremover skal ske, hvis der er 

væsentlige omplaceringer. Justeringen er foretaget af hensyn til, 

at interne omplaceringer både kan være knyttet til den mere ge-

nerelle økonomistyring i forvaltningen og den decentrale økono-

mistyring for de enkelte enheder. Det er endvidere justeret, at 

orienteringen kan ske som en del af både sagen om bevillings-

mæssige ændringer og kvartalsprognosen. Hidtil har kravet væ-

ret formuleret sådan, at orienteringen skulle ske i sagen om be-

villingsmæssige ændringer.  

- I afsnit 4 om bevillingsmæssige ændringer er der dels slettet og 

dels flyttet beskrivelse af 50/50-reglen til afsnit 3.1.1 om regn-

skabsprognoser. Reglen er i forvejen var beskrevet i afsnit 3.1.1. 

Justeringen er sket af hensyn til at samle beskrivelsen af reglen 

ét sted i cirkulæret.   

- Det bemærkes budgetopfølgningscirkulærets afsnit 3.1.1 tilsi-

ger, at der maksimalt må gå 43 dage fra periodeluk til kvartals-

prognoserne forelægges ØU. Opdateringen af tidsplanen for 

kvartalsprognoserne i 2021 i bilag 1 indebærer imidlertid, at der 

vil gå 47 dage i forbindelse med forelæggelsen af prognosen ef-

ter 1. kvartal, 48 dage i forbindelse med prognosen efter 2. kvar-

tal samt 46 dage i forbindelse med prognosen efter 3. kvartal. 

Overskridelsen af målsætningen om 43 dage skyldes placerin-

gen af ØU-møderne i 2022, hvor det ikke er muligt at have 

prognoserne klar til de forudgående ØU-møder.   

- Herudover er der alene foretaget mindre redaktionelle ændrin-

ger uden indholdsmæssig betydning.  

 

2 Grundlaget for budgetopfølgningen 

2.1 Overvågning af forbrugsudviklingen  

Det forudsættes, at den samlede budgetopfølgning for kommunen be-

ror på den løbende overvågning af forbrugsudviklingen, som i henhold 

til Kasse- og Regnskabsregulativet påhviler alle, som er tildelt budget-

ansvar.  

 

Forvaltningerne skal i forhold til budgetopfølgningen have etableret og 

dokumenteret procedurer, der sikrer:  

- den beløbsmæssige overholdelse af budgettet,  

- at forbruget stemmer overens med de formål, som budgettet er 

givet til, samt  

- at der ikke sker utilsigtede og tilsigtede fejl (herunder besvigel-

ser) i forbindelse med anvendelsen af budgettet. 
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Det følger endvidere af Kasse- og Regnskabsregulativet, at det påhviler 

de enkelte forvaltninger, at ledelsen fører tilsyn på alle relevante områ-

der, og at interne kontroller er tilstrækkelige ud fra væsentlighed og ri-

siko, herunder sikre at der udarbejdes et korrekt og retvisende regnskab 

for de enkelte enheder. Af Forretningscirkulære for ledelsestilsyn mv. 

følger det, at ledelsestilsyn skal ske ud fra en risikobaseret tilgang, og at 

ledelsestilsynet skal være dokumenteret. Det skal således være tydeligt 

beskrevet for de budgetansvarlige ledere i forvaltningerne, hvad der lig-

ger i den overvågning af forbrugsudviklingen, som ligger til grund for 

budgetopfølgningen på tværs af kommunens enheder.  

 

Det bemærkes, at der er udarbejdet en budgetopfølgningsrapport, som 

kan understøtte de decentrale lederes overvågning af forbrugsudviklin-

gen på driften i forbindelse den månedlige bogføring og budgetop-

følgning. Budgetopfølgningsrapporten kan give et hurtigt et overblik 

over budget, faktisk forbrug samt det forventede forbrug (som er indta-

stet i budgetmodulets værktøj til brug for prognoserne). 

2.2 Det bogførte forbrug 

Grundlaget for budgetopfølgningen er den løbende bogføring og di-

sponering i Kvantum samt de forventede udgifter for resten af året. Bog-

føring skal være foretaget korrekt og rettidigt i kommunens økonomisy-

stem med udgangspunkt i følgende retningslinjer: 

  

Månedlig bogføring afsluttes senest 5. arbejdsdag efter månedens ud-

gang (lukning af regnskabsperioden i Kvantum). Endelig forbrugsdata 

for en måned er således tilgængelig i Kvantum dagen efter den 65. hver-

dag i den derpå følgende måned. Såfremt der opstår forsinkelser i for-

hold til periodelukningen, orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) de 

øvrige forvaltninger herom.   

 

Det er vigtigt, at bogføringen er i overensstemmelse med bestemmel-

serne i Kasse- og Regnskabsregulativet samt regnskabsinstruksen – 

’Regnskab i årets løb’ og dertilhørende vejledninger. Det indskærpes, at 
forvaltningerne skal sætte fokus på korrekt kontering i henhold til gæl-

dende regler, herunder Budget- og regnskabssystem for kommuner. 

 

Det afsluttede månedsregnskab skal afspejle forbruget i den pågæl-

dende måned og det indebærer, at forbrug henføres til den måned det 

vedrører (transaktionsprincippet). 

2.3 Forventet korrigeret budget 

Udgangspunktet for regnskabsprognoserne er korrigeret budget, som 

udgøres af vedtaget budget tillagt tillægsbevillinger og administrative 

omplaceringer, samt det forventede korrigerede budget, som yderligere 

http://budgetrapport.kk.dk/
http://budregn.oim.dk/
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erbestår af det aktuelle budget tillagt igangværende korrektioner. Det 

forventede forbrug holdesAfvigelserne i regnskabsprognoserne op mod 

prognosen er således udtryk for differencen mellem forventede korrige-

rede budget og det forventede korrigerede budgetregnskab. På Økono-

miportalen fremgår tidsplan for korrektioner i Kvantum i løbet af året.  

 

Udvalgenes serviceramme opdateres løbende af ØKF pba. tillægsbevil-

linger besluttet af Borgerrepræsentationen (BR). Der budgetteres med 

en servicebufferpulje, så det samlede vedtagne budget er lig kommu-

nens samlede serviceramme. Servicebufferpuljen indeholder ikke finan-

siering, men skal bl.a. sikre, at det er muligt at overføre uforbrugte ser-

vicemidler fra tidligere år (jf. kommunens principper for overførsler) 

samt at efterregulere budgettet som følge af den demografiske udvik-

ling, uden at servicerammen overskrides.  

 

Der må ikke foretages korrektioner til et fagudvalgs serviceramme, der 

trækker på servicebufferpuljen, uden at der er indgået aftale med ØKF 

herom. Et udvalg kan kun tilføres servicemåltal, hvis der er ledigt service-

måltal i servicebufferpuljen. Såfremt der er en indstilling på vej, der tilfø-

rer servicemåltal til servicebufferpuljen, kan servicemåltallet i særlige si-

tuationer udmøntes med forbehold for den endelige politiske beslut-

ning, der tilvejebringer det ledige servicemåltal.  

2.3.1 Tillægsbevillinger og omplaceringer 

Af Københavns Kommunes bevillingsregler fremgår følgende regler for 

tillægsbevillinger til og omplacering af budgettet: 

• Tillægsbevillinger, herunder omplaceringer mellem bevillinger, 

kræver ØU’s og BR’s godkendelse.  
• Omplaceringer inden for en bevilling kan foretages administra-

tivt.  

 

Det skal understreges, at forvaltningerne har ansvar for løbende at kon-

trollere, om alle tillægsbevillinger fremgår korrekt af det korrigerede 

budget. Der foretages kun administrative korrektioner af fejl, hvor den 

politiske beslutning er truffet på et korrekt grundlag, men hvor der er sket 

fejl i indlæsningen. Såfremt den politiske beslutning er fejlbehæftet, skal 

der træffes en ny politisk beslutning om korrektion af budgettet.  

 

 

3 Regnskabsprognoser og kvartalsregnskab 

3.1 Produkter, krav og retningslinjer 

Med henblik på at sikre en ensartet budgetopfølgning i hele Københavns 

Kommune er der opstillet krav og retningslinjer, der skal styrke budget-

opfølgningen og skabe gennemsigtighed på tværs af udvalgene.  
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Samtlige syv fagforvaltninger samt Intern Revision og Borgerrådgiveren 

skal udarbejde en række faste produkter, som skal udvalgsgodkendes og 

fremsendes til ØKF1.  

 

ØKF udarbejder på baggrund af forvaltningernes indberetninger et sam-

let produkt for hele kommunen. I det følgende beskrives de forskellige 

produkter kort. 

3.1.1 Regnskabsprognoser (opfølgning på forventet korrigeret bud-

get) 

Der er tre kvartalsvise regnskabsprognoser i løbet af året med aflevering 

til ØKF i henholdsvis april, juli og oktober jf. bilag 1, tidsplan 1.  

 
Prognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Det 

forventede regnskab (eller forventede forbrug for året) dækker over det 

bogførte forbrug i lukkede perioder, registrerede disponeringer af ud-

gifter i kommende perioder samt plantal for det yderligere forventede-

forventet forbrug resten af året, som indtastes manuelt i KvantumKvan-

tums budgetmodul.  

 

I forbindelse med opfølgningen på årets forventede regnskab skal der 

ske en opfølgning på udviklingen på de enkelte styringsområder - ser-

viceudgifter, anlægsudgifter og -indtægter, overførsler mv. samt finans-

poster. Der skal redegøres for årsagen til afvigelser mellem det forven-

tede regnskab og det forventede korrigerede budget. På anlægsområdet 

skal der endvidere redegøres for afvigelser mellem udvalgenes forven-

tede regnskab og anlægsmåltal. På finansposterne er det et særligt op-

mærksomhedspunkt, at det samlede budget og forbrug indgår i prog-

nosen, samt at budgettet på hovedkonto 8 er periodiseret korrekt mellem 

årene.  

 

Det understreges, at afvigelser ikke alene vedrører budgetafvigelser, 

men også tilfælde, hvor der er væsentlige afvigelser fra aktivitet eller en-

hedspris i vedtaget eller korrigeret budget jf. bilag 2 – ’Krav til afvigelses-

forklaringer i prognosen’. 
 

Hvis en forvaltning forventer at få en tillægsbevilling fra kassen, skal afvi-

gelsen alligevel nævnes og forklares i prognosen. Generelt skal væsent-

lige forventede korrektioner til budgettet adresseres i afvigelsesforklarin-

gerne i prognosen. Hvorvidt, en forventet korrektion er væsentlig, beror 

på en konkret vurdering, og det handler således ikke alene om eksempel-

vis beløbets størrelse.  

 
1 ØU forelægges udvalgets egen regnskabsprognose som en del af den samlede ind-
stilling om KK’s samlede prognose.  
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Budgettilpasning generelt 

Såfremt der ønskes tillægs- eller anlægsbevillinger, skal fagudvalget an-

mode herom i en særskilt sag eller i sagen om bevillingsmæssige æn-

dringer. Der kan ikke søges om tillægs- og anlægsbevillinger i forbin-

delse med prognoserne, da sagerne kun forelægges ØU og ikke går vi-

dere til BR.  

Budgettilpasning service 

Det skal præciseres, at der bør foretages en budgettilpasning, såfremt en 

forvaltning forventer væsentlige mer- eller mindreforbrug på servicer-

ammen.  

 

Ved merforbrug skal forvaltningerne foretage korrigerende handlinger, 

så der tilvejebringes balance. Hvis det forventede regnskab for en given 

sag eller et givent område afviger med mere end 10 mio. kr. i forhold til 

det korrigerede budget, skal afvigelsen indmeldes til risikolisten. Hvor-

vidt en given sag eller et givent område optages på risikolisten, vil bero 

på en konkret vurdering, jf. afsnit 5. 

 

Mindreforbrug vurderes individuelt, men som hovedregel vil ØKF gå i 

dialog med forvaltningen i forhold til håndteringen af relevante mindre-

forbrug på 10 mio. kr. eller derover på en servicebevilling.  

 

Et udvalg, der nedjusterer budgettet i løbet af året, vil i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen være stillet på samme måde, som hvis der ikke var 

lavet budgettilpasninger.  Dvs. at såfremt et udvalg nedjusterer budget-

tet på service forud for regnskabsaflæggelsen, vil der blive korrigeret for 

dette i forbindelse med overførselssagen, så overførselsadgangen er 

uændret. 

 
50/50-reglen 

Ifølge ØU’s principper for tværgående prioriteringer af mindreforbrug 

på service gælder det, at et udvalg kan vælge at gøre brug af 50/50 – –
reglen, hvormed udvalget i en selvstændig sag eller i forbindelse med 

bevillingsmæssige ændringer kan omprioritere 50 pct. af det indmeldte 

mindreforbrug til nye aktiviteter inden for eget udvalg (på service og an-

læg), mens de resterende 50 pct. tilgår kassen (jf. Vejledning for 50/50-

reglen).  

 

Hvis mindreforbrug indmeldes til omprioritering i prognosen, tilgår de 

50 pct. kassen i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændrin-

ger. Det forudsættes i den forbindelse, at fagforvaltningen senest på det 

næstkommende udvalgsmøde efter udvalgets behandling af prognosen 

og sagen om bevillingsmæssige ændringer fremlægger forslag til prio-

ritering af de resterende 50 pct.  

 

http://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/indhold/5050-reglen
http://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/indhold/5050-reglen
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Såfremt der gøres brug af 50/50-reglen, vil der ikke blive korrigeret for 

budgettilpasningen i forbindelse med overførselssagen. Gøres der brug 

af 50/50-reglen i forbindelse med et mindreforbrug, der eksempelvis 

består af decentral opsparing, kan midlerne ikke overføres i forbindelse 

med overførselssagen.  

 
Mindreforbrug på service, der indmeldes til omprioritering i 1. og 2. 

prognose indgår i råderummet til budgetforhandlingerne, mens ind-

meldinger i forbindelse med 3. prognose kan indgå i overførselssagen. 

 

Budgettilpasning anlæg – herunder overskuds-/underskudsmodel 

Mindreforbrug på anlægsprojekter skal som udgangspunkt lægges i kas-

sen til tværgående omprioritering. Mindreforbrug på anlæg kan ikke om-

prioriteres til service. Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og Byggeri 

København (ByK), som hver har en overskuds-/underskudsmodel på an-

læg, giver status på saldoen på overskuds-/underskudskontoen (jf. ne-

denfor).  

Forvaltningerne har mulighed for at dække merforbrug på anlægspro-

jekter med mindreforbrug på andre anlægsprojekter i forbindelse med 

sagerne om bevillingsmæssige ændringer, såfremt der ikke er tale om 

væsentlige budgetoverskridelser. Hvis der forventes væsentlige budget-

overskridelser eller ændringer til indholdet af et projekt, skal ØU og BR 

forelægges en separat sag. Jf. bevillingsreglerne kan der ansøges om 

BR’s godkendelse til, at mindreforbrug på ét anlægsprojekt kan bruges til 

at dække merforbrug på et andet projekt, såfremt der ikke i den forbin-

delse opstartes nye aktiviteter eller sker en udvidelse af eksisterende pro-

jekter.  

Overskuds-/underskudsmodel på anlæg for TMF og ByK  

ByK og TMF har hver en overskuds-/underskudsmodel på deres anlægs-

områder. Med overskuds-/underskudsmodellen kan ByK og TMF dække 

merforbrug (finansieringsbehov) på anlægsprojekter med mindrefor-

brugmindre-forbrug fra andre anlægsprojekter. De tekniske omplacerin-

ger mellem anlægsprojekter (rådighedsbeløb og anlægsbevilling) som 

følge heraf skal godkendes af BR i forbindelse med de 4 årlige anlægs-

oversigter eller i selvstændig sag. 

 

Mindreforbrug på ét anlægsprojekter kan kun bruges til at dække mer-

forbrug på et andet projekt, såfremt der ikke i den forbindelse opstartes 

nye aktiviteter eller sker en udvidelse af eksisterende projekter. Det be-

mærkes, at BR skal forelægges en særskilt sag, såfremt der ønskes ompri-

oritering af midler udover overskuds-/underskudsmodellens formål, jf. 

bevillingsreglerne. 
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Der skal i forbindelse med de 4 årlige anlægsoversigter udarbejdes en 

selvstændig opfølgning på hhv. TMF og ByK’s overskuds-/underskuds-

modeller – herunder saldoen på overskuds-/underskudskontoen, som 

forelægges ØU og BR ifm. anlægsoversigterne.  

 

Proces for udvalgsbehandling af prognoser 

Det er ØU’s målsætning, at prognoserne skal være aktuelle. Prognosen 

skal tage udgangspunkt i forbrugsdata til og med periodelukningen, og 

der må maksimalt gå 43 dage fra periodelukning, til prognosen behand-

les i ØU. Det er forvaltningernes ansvar at tilrettelægge en proces for 

budgetopfølgning, som gør det muligt at basere prognosen på den ak-

tuelle periodelukning og herefter overholde tidsfristen for indmelding til 

ØKF, jf. bilag 1. Der stilles krav om, at prognoserne er udvalgsgodkendte 

(hvis nødvendigt ved skriftlig godkendelse), før ØU behandler den sam-

lede regnskabsprognose for Københavns Kommune.  

 

Det bemærkes, at placeringen af ØU’s møder i 20212022 betyder, at det 

ikke er muligt overholde 43-dageskravet. Der vil gå hhv. 47 dage i forbin-

delse med hhv. august- og oktoberprognosen, som vil blive forelagt efter 

hhv. 49 og 46 dage. Overskridelsen af målsætningen om 431. kvartals-

prognose, 48 dage i forbindelse med augustprognosen skyldes 2. kvar-

talsprognose samt 46 dage i forbindelse med 3. kvartalsprognose. Årsa-

gen til overskridelse er 43-dageskravet er placeringen af ØU’s budgetse-

minar den 24.-25. august 2021møder i 2022, hvor prognosen alminde-

ligvis behandles.  Overskridelsen af kravet i forbindelse med oktober-

prognosen skyldes, at der i november, hvor oktoberprognosen behand-

les,det ikke er planlagt mødemuligt at nå at udarbejde prognoserne in-

den de forudgående møder i ØU før den 23. november 2021. Der er kom-

munalvalg den 16. november 2021.  . 

 

Prognosepræcision  

Det er ØU’s målsætning, at prognoserne skal være så præcise som mu-

ligt. ØU har derfor fastsat en målsætning om, at afvigelsen mellem for-

ventet forbrug og regnskab på hhv. service overførsler og anlæg maksi-

malt bør udgøre: 

 

Service og overførsler mv. 

• 1,5 pct. i 1. regnskabsprognose  
• 1,0 pct. i 2. regnskabsprognose  
• 0,5 pct. i 3. regnskabsprognose 

 
Anlæg 

• 15,0 pct. i 1. regnskabsprognose  
• 5,0 pct. i 2. regnskabsprognose  
• 3,0 pct. i 3. regnskabsprognose 
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Afvigelsen opgøres særskilt for service, overførsler mv. og anlæg. Prog-

nosepræcisionen på finansposter opgøres ikke. Afvigelsen defineres 

som forskellen mellem det forventede forbrug og det endelige regn-

skabsresultat uden korrektion for eventuelle tillægsbevillinger, som 

måtte blive givet i løbet af året.  

 

ØKF følger op på realiseringen af målsætningerne og forelægger resul-

taterne for ØU i forbindelse med regnskab for året2. 

3.1.2 Mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19 

I 2020 og 2021 er der blevet fulgt særskilt op på mer- og mindreudgif-

ter relateret til COVID-19. Opfølgningen på udgifter relateret til COVID-

19 fortsætter i 20221, så længe det er relevant. Forvaltningerne skal ved 

de kvartalsvise prognoser indmelde faktisk og forventet mer- og min-

dreforbrug relateret til COVID-19. Opgørelsen af udgifterne skal tage 

udgangspunkt i opretholdelse af driften samt efterlevelse af sundheds-

styrelsens anbefalinger. Der tages ved opfølgningen højde for den lø-

bende dialog mellem KL og regeringen samt krav i forbindelse med 

indmeldinger til KL. ØKF kan efter behov bede om yderligere opfølg-

ning på udgifterne ved siden af kvartalsprognoserne.  

3.1.3 Kvartalsregnskab (opfølgning på periodiseret forventet for-

brug)  

Sideløbende med regnskabsprognoserne udarbejder ØKF på baggrund 
af forvaltningernes indmeldinger et kvartalsregnskab. Kvartalsregnska-
bet opgøres på baggrund af forvaltningernes realiserede forbrug og pe-
riodisering af det forventede forbrug for resten af året sammenholdt-
sammenholdes med forbrugsandele i samme periode i tidligere år. For-
valtningerne skal i forbindelse med prognoserne forklare væsentlige af-
vigelser i forhold til forbrugsandelen for samme periode i det eller de for-
udgående år. Med henblik på forklaring af udsving i forbrugsandele kan 
der endvidere kigges på periodiseringen af det forventede forbrug. 
 
Det er forvaltningernes ansvar, at periodiseringen af det forventede 
regnskab er opdateret på alle niveauer i forbindelse med fristerne vedr. 
regnskabsprognoserne. ØKF udarbejder kvartalsregnskabet på forvalt-
ningsniveau. Kvartals-regnskabetKvartalsregnskabet forelægges for ØU 
for kommunen samlet. Hvis der vurderes behov for det, vil ØU også blive 
forelagt kvartalsregnskabets resultater på forvaltnings- og bevillingsni-
veau. 

 
2 ØKF vil eventuelt korrigere prognosepræcisionen for effekten af tværgående pul-
jer, såfremt dette viser sig hensigtsmæssigt.  
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3.1.4 Forbrugsfremskrivninger 

3.1.4 Månedlige forbrugsfremskrivninger 

ØKF udarbejder i forlængelse af hver periodelukning en forbrugsfrem-

skrivning på service og bruttoanlæg. Forbrugsfremskrivningen bereg-

nes på baggrund af årets forbrug til og med periodelukningen og for-

brugsandelen af det gennemsnitlige samlede forbrug i samme periode i 

forudgående regnskabsår. Forvaltningerne skal i forbindelse med prog-

noserne forklare væsentlige afvigelser i forhold til forbrugsandelen for 

samme periode i det forudgående år. I forhold til forbruget i 2021 vil der 

blive taget udgangspunkt i sammenligning med forbrugsandelen i 2019, 

da 2020 pga. COVID-19 ikke forventes at afspejle et normalår.  

 

Forbrugsfremskrivningen har til formål at supplere regnskabsprogno-

serne og indgår kun i de kvartalsvise regnskabsprognoser til ØU, hvis der 

vurderes behov for det. Hvis der vurderes behov herfor, kan månedsvise 

forbrugsfremskrivningerne forelægges ØU til orientering. Forvaltnings-

opdelte forbrugsfremskrivninger vil i givet fald blive sendt til kommen-

tering i forvaltningerne med henblik på uddybning af forbrugsmønstre, 

der afviger væsentligt fra tidligere år. 

3.1.5 Låneberettigede udgifter (opgørelse af lånerammen)  

ØKF opgør lånerammen på baggrund af forvaltningernes forventede lå-

neberettigede udgifter for året, når en opgørelse af lånerammen efter-

spørges – eksempelvis i forbindelse med forhandlinger om overførsels-

sagen og budgetforhandlingerne. Udgifterne, som er låneberettigede, 

fremgår i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse 

af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).  

3.1.6 Interne lån  

Hvis et udvalg ikke kan finansiere en tillægsbevilling indenfor egen 

ramme, kan der ansøges om et intern lån, som skal godkendes af ØU og 

BR. Anmodning om interne lån skal ske i særskilt i forhold til kvartalsprog-

nosen til ØU, somsag, da prognosen ikke går videre til BR. Interne lån kan 

kun gives såfremt, der samtidig tilvejebringes anlægs- eller servicemål-

tal. Som udgangspunkt er tilbagebetalingstiden for interne lån 6 år. Den 

årlige ydelse på interne lån udregnes på baggrund af den interne rente i 

Københavns Kommune. Den interne rente fastsættes på baggrund af Fi-

nansministeriets skøn for den 10-årige statsobligation i budgetåret tillagt 

1 procentpoint. Det nuværende skøn for 20212022 er -0,31 pct., hvormed 

den interne rente fastsættes til 0,79 pct. med virkning fra 20202022. 

 

Hvis et internt lån besluttes med henblik på dækning af forventede 

(mer)udgifter i et senere år, benyttes den interne rente, som ØU senest 

har besluttet i forbindelse med godkendelse af budgetopfølgningscirku-

læret, selvom lånet evt. måtte vedrøre et senere år end det, som renten 
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er fastsat for i cirkulæret. Det skyldes, at det bevillingsteknisk er nødven-

digt at kende afdragene på interne lån ved godkendelse heraf.  

 

Interne lån kan som udgangspunkt tilpasses på baggrund af regnskabet 

for det år, hvor de udgifter, som lånene dækker, er afholdt. Muligheden 

for tilpasningen vil bero på en konkret vurdering, og tilpasningen vil i 

praksis ske i forbindelse med overførselssagen. Muligheden for tilpas-

ning af interne lån adresserer, at udvalgene som følge af rammestyrin-

gen skal håndtere evt. forventede merforbrug i løbet af året. Udvalgene 

vil i givet fald skulle optage interne lån, før det faktiske merforbrug og 

dermed behovet for det interne lån er kendt i forbindelse med regn-

skabssituationen. Herefter er det ikke muligt at afdrage ekstraordinært på 

interne lån.  

3.1.7 Indberetninger til KL og Social- og Indenrigsministeriet 

I løbet af regnskabsåret skal der foretages en række indberetninger af for-

ventet regnskab på service, anlæg og overførsler til KL og Social- og In-

denrigsministeriet. ØKF koordinerer disse indberetninger og indsamler 

data fra forvaltningerne. 

 

Såfremt indberetningsfristerne følger KK’s almindelige proces for regn-
skabsprognoserne, kan ØKF trække data herfra. Ligger fristerne forud for 

prognoseprocessen, kan ØKF være nødsaget til at anmode forvaltnin-

gerne om en foreløbig indmelding af forventet regnskab. Der kan desu-

den være behov for at indhente informationer om det forventede for-

brug på enkelte IM-funktioner. 

3.1.8 Obligatoriske produkter 

Af tabellen nedenfor fremgår de obligatoriske produkter i forbindelse 

med budgetopfølgningen: 

 

Produkt Behandles af fag-

udvalget 

Indstilling til fagudvalg Ja 

Forventet regnskab (prognosen – forklaringer til 

det forventede regnskab) 

Ja 

Bevillingsmæssige ændringer (og igangværende 

korrektioner) 
Ja 

 

Der skal være overensstemmelse imellem det forventede regnskab, der 

forelægges fagudvalg, og det produkt, der afleveres til ØKF. ØKF foreta-

ger i forbindelse med udarbejdelsen af den samlede regnskabsprognose 

og kvartalsregnskabet et konsolideringsarbejde, og der kan i den forbin-

delse blive belyst forhold, der kræver større eller mindre justeringer i for-

valtningernes materiale, herunder i indstillingen til fagudvalget. Hvis det 
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er tilfældet, påhviler det forvaltningen at orientere fagudvalget om æn-

dringerne, hvis disse belyses på et tidspunkt, hvor forvaltningen ikke læn-

gere kan nå at rette i udvalgsindstillingen. 

   

Når prognosen er færdiggjort i Kvantum meddeles dette til Team-

Regnskab@okf.kk.dk og til de udvalgsansvarlige for fagudvalget i 

ØKF. 

 

 

4 Bevillingsmæssige ændringer og eksterne midler 

Med de 4 årlige sager om bevillingsmæssige ændringer kan udvalgene 

søge om bevillingsmæssige ændringer i det pågældende og de efterføl-

gende år. Bevillingsmæssige ændringer omfatter omplaceringer mel-

lem udvalg eller mellem bevillinger inden for det enkelte udvalg, som 

kræver ØU’s og BR’s godkendelse. Der skal være tale om ukomplicerede 
sager af bevillingsteknisk karakter. Frist for ansøgning om bevillings-

mæssige ændringer og behandling af ØU og BR fremgår i bilag 1, tids-

plan 2. 

 

Ved ansøgning om bevillingsmæssige ændringer af bevillingsteknisk ka-

rakter skal sagsfremstillingen indeholde oplysninger om, hvor i budget-

tet tillægsbevillingen skal placeres, hvor i budgettet tillægsbevillingen 

var placeret samt en kort og præcis beskrivelse af baggrunden for om-

placeringen. 

 
Derudover bemærkes det, at omplaceringer inden for en bevilling kræ-
ver godkendelse i ØU og BR, såfremt et udvalg ønsker at gennemføre di-
spositioner, der afviger væsentligt fra de forudsætninger, hvorpå bevil-
lingen er givet jf. Københavns Kommunes bevillingsregler, som kan fin-
des på Økonomiportalen.  
 
Der kan i sagerne om bevillingsmæssige ændringer som udgangspunkt 
ikke omplaceres midler til igangsættelse af nye aktiviteter. Hvis et udvalg 
har mindreforbrug på service, efter der er skabt balance på udvalgets be-
villingsområder, kan mindreforbruget indmeldes til omprioritering i 
prognosen, hvormed udvalget kan omprioritere 50 pct. af det indmeldte 
mindreforbrug til nye aktiviteter inden for eget udvalg (på service og an-
læg), mens de resterende 50 pct. tilgår kassen i forbindelse med bevil-
lingsmæssige ændringer, jf. 50/50-reglen. Det forudsættes, at fagfor-
valtningen senest på det næstkommende udvalgsmøde efter udvalgets 
behandling af forventet regnskab fremlægger forslag til prioritering af 
de resterende 50 pct. 

 
I sagen om bevillingsmæssige ændringer kan der endvidere søges om 
indtægts- og udgiftsbevillinger i forbindelse med hjemtagelse af eks-
terne midler. 

mailto:TeamRegnskab@okf.kk.dk
mailto:TeamRegnskab@okf.kk.dk
https://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/sites/okonomiportalen.kkintra.kk.dk/files/media-root/K%C3%B8benhavns%20Kommunes%20bevillingsregler%202020_0.pdf
http://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/
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Anlægsbevillinger gives som udgangspunkt i særskilte sager. Der kan 

dog i lighed med stjernemarkeringer ifm. budgetvedtagelsen undtagel-

sesvist gives anlægsbevilling i sagen om bevillingsmæssige ændringer. 

Forudsætningerne herfor er: 

 
• at der er tilvejebragt finansiering til projektet, og 
• at der enten er tale om et velbeskrevet projekt, der fremgår af 

budgettet, og hvis udsættelse vil medføre merudgifter for kom-
munen, eller  

• at der er tale om et velbeskrevet projekt af mindre størrelse.  

 

Forvaltningerne anmoder om bevillingsmæssige ændringer ved indtast-

ning af igangværende korrektioner i Kvantum. ØKF samler alle anmod-

ninger for alle udvalg i én samlet sag, som forelægges for ØU og BR. Be-

villingsmæssige ændringer skal være godkendt i fagudvalget inden be-

handlingen i ØU. Såfremt der sker ændringer i de bevillingsmæssige æn-

dringer fra fagudvalgets godkendelse og frem til forelæggelsen for ØU 

og BR, skal forvaltningerne forelægge ændringerne for fagudvalget 

forud for ØU og BR’s behandling. 
 

Bevillingsmæssige ændringer kan indmeldes til ØKF med forbehold for 

fagudvalgets godkendelse, der blot skal ske, inden den samlede sag om 

bevillingsmæssige ændringer forelægges ØU. 

 

Ved omplaceringer mellem udvalg skal begge udvalg medtage ompla-

ceringen i deres bevillingsmæssige ændringer. Forvaltningerne har en 

gensidig forpligtelse til at koordinere disse omplaceringer. Hvis ikke 

begge udvalg har medtaget sagen, vil omplaceringen ikke indgå i den 

samlede sag, som behandles i BR. 

 

Bevillingstekniske omplaceringer indenfor en bevilling kan foretages ad-

ministrativt og skal således ikke godkendes i BR. Når der foretages kor-

rektioner af administrativ karakter, stilles der krav om en kort og præcis 

beskrivelse af baggrunden for omplaceringen. i økonomisystemet. Det 

er endvidere et krav, at fagudvalget – i forbindelse med behandling af sa-

gerne om bevillingsmæssige ændringer - orienteres overordnet om, 

hvilke, hvis der er væsentlige omplaceringer inden for udvalgets bevillin-

ger, der er gennemført siden sidste sag. . Orienteringen kan være i form 

af en opsummering af omplaceringerne inden for kategorier, der er dæk-

kende for omplaceringerne og giver udvalget indsigtske i forbindelse 

med enten sag om bevillingsmæssige ændringer eller kvartalsprogno-

sen, hvor orienteringen kan tage udgangspunkt i omfanget og betydnin-

gen af de administrativevæsentlige omplaceringer. siden sidste sag.  
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Når anmodningerne er tastet i Kvantum meddeler forvaltningen dette til 

TeamRegnskab@okf.kk.dk.  

 

 

5 Risikolisten - Månedlig opfølgning  

Risikolisten er en månedlig status på områder, hvor det forventede regn-

skab for en given sag eller et givent område afviger med mere end 10 

mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette omfatter både merud-

gifter og mindreindtægter. Mindreforbrug og merindtægter af helt sær-

lig karakter og omfang kan ligeledes indmeldes på risikolisten. Hvorvidt 

en given sag eller et givent område optages på risikolisten, vil bero på en 

konkret vurdering. Risikolisten sikrer en løbende rapportering på bud-

getrisici og har til formål at reducere risikoen for budgetafvigelser. For at 

kvalificere sig til risikolisten skal det pågældende problem være opstået, 

efter at budgettet for det igangværende år er vedtaget.  

 

I forbindelse med opfølgningen skal der redegøres for kompenserende 

handlinger f.eks. iværksættelse af en økonomisk handleplan eller bespa-

relser på andre områder. 

 

På anlægsområdet angives budgetudfordringen for det samlede an-

lægsprojekt og ikke kun for budgettet i indeværende år. Et anlægsprojekt 

kan optages på listen, selvom budgetoverskridelsen forventes i et senere 

år. Budgetudfordringer på service og overførsler optages kun på listen, 

såfremt udfordringen ligger i indeværende år. Udfordringer på service i 

overslagsårene henvises som udgangspunkt til budgetforhandlingerne. 

 

Forvaltningerne er ansvarlige for at indberette opfølgningen på risikoli-

sten til ØKF - jf.  bilag 1, tidsplan 3. ØKF er på baggrund af forvaltninger-

nes indberetning ansvarlige for at udarbejde en samlet oversigt over 

problemområderne i kommunen. Risikolisten skal som udgangspunkt 

ikke behandles i fagudvalgene. Risikolisten behandles i økonomikredsen 

og to gange årligt, forud for budgetforhandlingerne og forud for over-

førselssagen, i kredsen af administrerende direktører, før den forelægges 

til orientering for ØU. 

 

Såfremt forvaltningerne ønsker at fjerne et punkt fra opfølgningen, skal 

forvaltningen gå i dialog med ØKF, så det sikres, at budgetrisici er hånd-

teret og dette afrapporteres til ØU. 

 

Indkaldelse til opfølgning på Risikolisten sendes til relevante kontakt-

personer i forvaltningerne med angivelse af, hvem opfølgningen skal 

sendes til i ØKF. 

mailto:TeamRegnskab@okf.kk.dk
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For yderligere information se vejledning for Risikolisten på Økonomi-

portalen. 

 

 

6 Anlægsoversigten 

Bruttoanlæg følges tæt i forbindelse med de fire årlige anlægsopfølgnin-

ger – jf. bilag 1, tidsplan 4. Med anlægsopfølgningerne er der mulighed 

for at foretage periodiseringer mellem årene, ligesom der følges op på 

budgetter og på eksekvering af projekterne. I forbindelse med anlægs-

opfølgningerne sker en opfølgning på bruttoanlægsbudgettet mhp. at 

sikre, at KK bidrager til at overholde anlægsrammen. 

 

Anlægsoversigten opdateres kvartalsvist af ØKF på baggrund af indrap-

porteringer fra forvaltningerne. Indrapporteringen omfatter reperiodi-

seringer, opfølgning på tidsplaner samt kategorisering af anlæg i over-

ensstemmelse med ØUs gældende retningslinjer herfor. 

 

I forhold til eksekveringen af anlægsprojekter, følges der kun op på ’kate-
gori 1 projekter’, defineret som projekter med høj risiko (samt projekter 

med et oprindeligt bruttobudget på over 20 mio. kr.). Kategori 1 projek-

terne markeres med rød-gul-grøn angivelse af, om de overholder de po-

litisk besluttede tidsplaner. Der følges i forbindelse med anlægsoversig-

terne selvstændigt op på hhv. TMF og ByK’s overskuds-/underskudsmo-

del. 

 

Offentliggørelsen indeholder de mest centrale data vedrørende hvert 

projekt dvs. økonomi, færdiggørelsestidspunkt mv. 

 

Det er valgfrit om anlægsoversigten behandles i fagudvalgene inden be-

handlingen i ØU og BR. 

 

Yderligere information på anlægshjemmesiden (Økonomiportalen).. 

 

 

7 Videreudvikling af kvantum 

ØKF vil løbende og i samarbejde med forvaltningerne tilpasse og opda-

tere vejledninger til budgetopfølgningen i det omfang, at anvendelsen 

af Kvantum giver anledning til det. Tekniske vejledninger, som under-

støtter budgetopfølgningen, findes via hhv. på Økonomiportalen (her-

under Budgetopfølgningshjemmesiden) og på Kvantums hjemmeside. 

 

 

http://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/
http://ks.kkintra.kk.dk/indhold/kvantum
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8 Oversigt over bilag 

Bilag 1 – Tidsplaner 

Bilag 2 – Krav til afvigelsesforklaringer i budgetopfølgningen 
 
Der henvises til budgetopfølgningshjemmesiden på Økonomiportalen 
for tekniske vejledninger og oversigter over kontaktpersoner mv. 


