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5. december 2018

Kommissorium - Budget i flerårigt perspektiv 

Hvad vil vi opnå?
Vi står i en økonomisk situation, hvor det er nødvendigt, at vi aktivt vælger vores vej. Hvis vi ikke træffer et valg, 
”vælger vejen sig selv”.

Mulighedernes vej
Vi kan vælge en vej, hvor vi er på forkant, hvor vi samarbejder og skaber sammenhæng, og hvor vi har samme 
mål, nemlig dét at skabe et bæredygtigt velfærdssamfund. Grundstenen i et bæredygtigt velfærdssamfund er et 
fællesskab, hvor medborgere, virksomheder og vi som kommune bidrager og deltager i skabelsen og udviklingen 
af velfærd. 

At være på forkant betyder, at vi er i så god tid, at vi på en proaktiv facon tilpasser os til og udvikler 
os indenfor de rammevilkår, der er. 

At vi samarbejder og skaber sammenhæng betyder, at alle i organisationen spørger sig selv og hin-
anden: ”Hvad betyder det, jeg laver, for mine kollegaer?”. Bidrager det til samarbejdet om at skabe 
bevægelsen for borgeren og dermed løsningen af kerneopgaven?

At have samme mål – at vi bidrager til skabelsen af et bæredygtigt velfærdssamfund – betyder, at vi 
som kommune skal være rammeskabende og motiverende for at den enkelte, dennes netværk og lo-
kalsamfund og dermed være med til at skabe både fælles og individuel værdi.

Vejen vælger sig selv
Hvis vi ikke aktivt vælger en vej mod og adfærd for det, vi gerne vil opnå, ”vælger vejen sig selv”. Det skal for-
stås sådan, at de skarpe og snævre økonomiske rammer, der overfor kommunerne ofte fastlægges fra ”den ene dag 
til den anden” betyder, at vi bliver nødsaget til også at agere fra ”den ene dag til den anden”. Når det sker, skabes 
der revner i vores fundament. Det bevirker, at energien, overblikket og optimismen reduceres.

Når vi skal agere med korte tidshorisonter mister vi nemlig vores frihed til udvikling, fordi reaktionerne skal ske 
hurtigt for alene at opfylde økonomiske krav. Løsningen bliver oftest at ”skære skiver af det vi har” med ringe 
mulighed for at ændre praksis, fordi praksisændring tager tid. Der vil være lille eller ingen deltagelse fra medar-
bejdere og borgere, og lille eller intet hensyn til samtænkning og prioritering på tværs i organisationen.

Et bæredygtigt velfærdssamfund
Borgerperspektivet
Som mennesker har vi et ønske om at klare os selv sammen med vores netværk og lokale samfund. Når det lyk-
kes, giver det engagement og tilfredshed. Et bæredygtigt velfærdssamfund er derfor en fælles forpligtelse mellem 
medborgerne og kommunen. Langt de fleste ting løses bedst af den enkelte, i netværket eller lokalsamfundet. Når 
det ikke er muligt, skal kommunen som det ”store fællesskab” træde til.

Organisations- og medarbejderperspektivet
Som medarbejder er vores hovedopgave at være rammeskabende, understøttende og motiverende for, at den en-
kelte, netværket eller lokalsamfundet kan lykkes med at klare sig selv og i fællesskab. 

Vores opgaver er fastlagt i vores fire kerneopgaver: Fritid & Fællesskab, Læring, Beskæftigelse og Social Omsorg 
samt den bevægelse for borgeren, der indgår i det. Det er afgørende, at alt det vi gør, skaber en forandring eller 
bevægelse for det enkelte menneske. Jo mere det enkelte menneske kan, jo bedre er det for det enkelte menneske, 
og jo mindre er det nødvendigt for os at gøre som medarbejder.
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Det fælles perspektiv
Fælles for borger- og organisations-/medarbejderperspektivet er, at det ”store fællesskab” – kommunen – skal væ-
re der for de mennesker, der har brug for professionel hjælp til enten at kunne klare sig mere eller bedre i sit eget 
liv, eller til at opnå almindelige færdigheder til egen livsførelse. Det er ligeledes afgørende at initiativer og aktivi-
teter, der understøtter sammenhæng og fælles retning i organisationen eller samarbejde i netværk og lokalsam-
fund, prioriteres højt.

Derfor…!
Derfor skal vi:

 Skabe en situation hvor vi er på forkant og hvor vi samarbejder og skaber sammenhæng.
 Se et bæredygtigt velfærdssamfund som en fælles forpligtelse mellem (med-)borgerne og kommunens 

som organisation, hvor nogle ting løses bedst af den enkelte, i netværket eller lokalsamfundet, og nogle 
ting bedst af det ”store fællesskab”, som kommunen er.

 Prioritere initiativer og aktiviteter, der understøtter sammenhæng og fælles retning i organisationen og 
samarbejde i netværk og lokalsamfund.

Det gør vi ved at udnytte de vilkår, vores rammer giver os, og ved at arbejde mod de fælles mål, der for hver ker-
neopgave er beskrevet som bevægelsen for borgeren. I den proces er det helt afgørende, at vi bygger videre på og 
også udvider principperne i ”Slip civilsamfundet Fri” og samskabelsestænkningen. 

Rammen 
Det er et vilkår, at den økonomiske ramme for de kommende år er mindre end i dag. De økonomiske forudsætnin-
ger for budget 2020 til 2022 kræver en reduktion på 60 mio. kr. for igen at komme op på en likvid kassebehold-
ning på 100 mio. kr. Agerer vi proaktivt og med klare mål vil vi i højere grad fastholde friheden til at agere og 
muligheden for udvikling som kommune modsat en situation, hvor vi ikke lever op til rammevilkåret. I sidstnævn-
te tilfælde vil andre i sidste ende foranledige, at den økonomiske ramme efterleves.

Samlet set skal der derfor reduceres med 60 mio. kr. over en 3-årig periode. Derfor er det afgørende, at vi proak-
tivt, med faste mål og bred involvering igangsætter arbejdet, så der sikres maksimal indflydelse på valgene og ud-
viklingen.

I budgetaftalen sker det med en 30-20-10 fordeling af reduktionen i henholdsvis 2020, 2021 og 2022. Der kan na-
turligvis ske ændringer, men det er usandsynligt, at der skal reduceres med mindre end 30 mio. kr. over den tre-
årige periode. Derfor er reduktionen på 30 mio. kr. i 2020 et fast vilkår. 

Opgaven er derfor, at lede en forandringsproces der resulterer i, at vi som kommune tilpasser os de reducerede 
rammevilkår over en tre-årig periode, dvs. besparelser på:

30-20-10 i et tre-årigt perspektiv

To-spors-modellen
Almindeligvis fastlægges de konkrete og endelige reduktioner i september eller oktober måned op til det efterføl-
gende års budget. Dette giver kort tid og deraf ringe mulighed for involvering af borgere og medarbejdere.

Derfor skal der arbejdes ud fra en model, der tilgodeser en udvikling og et samarbejde på forkant. Det forudsætter, 
at reduktionsrammen er klar og fastlagt, så reduktionen bliver et rammevilkår man skal arbejde indenfor. På den 
måde bliver energien fokuseret på at finde løsninger i fællesskab frem for at diskutere variationer i reduktionsram-
mens størrelse. 

En sådan model arbejder i to spor: Det ene spor fokuserer på den korte bane (et år frem) og bringer det kommende 
års budget i balance. Det andet spor fokuserer på den lange bane (to år frem) og skaber muligheder for at kunne 
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træffe proaktive valg, hvor organisationen og løsningerne udvikles og tilpasses de rammevilkår der er, samtidig 
med at der ”holdes øje med”, hvad der sker i det første spor.

Samtidig skal der ske en løbende beslutning og eksekvering af tilpasningerne, således at det ikke alene er én gang 
om året der arbejdes med budgettet, men at dette også sker løbende i takt med ideer og muligheder udvikles og be-
sluttes.

Det centrale i modellen er således, at:
 der løbede og samtidig arbejdes med to budgetår, hvor der er et fast reduktionsmål for år 2.
 der løbende sker tilpasninger i organisationen til takt med arbejdet. 

Med udgangspunkt i de opstillede rammevilkår kan modellen illustreres sådan:

2018 2019 2020 2021 2022

30 mio.

20 mio.

10 mio.

B19
35 mio.

B20

B21

B20: Da der er reduceret med 30 mio. kr. i budget 2020
vil et eventuelt overskud her kunne anvendes til at
reducere besparelsesbehovet de følgende år, mens et
underskud vil skulle findes ved ”korte” reduktioner eller
ved anvendelse af kassen som buffer og herefter
tillægges sparekravet for 2021, hvorved det lange
perspektiv fastholdes.

B21: Da der er reduceret med 20 mio. kr. i budget 2021
vil et eventuelt overskud her kunne anvendes til at
reducere besparelsesbehovet de følgende år, mens et
underskud vil skulle findes ved ”korte” reduktioner eller
ved anvendelse af kassen som buffer og herefter
tillægges sparekravet for 2021, hvorved det lange
perspektiv fastholdes.

Som modellen illustrerer fastlægges sparekravet 2 år frem. Herved sikres muligheden for bred involvering og 
grundlæggende omlægninger. Hvis der på den korte bane konstateres, at der er et underskud i forhold at få bud-
gettet til at balancere, kan der vælges enten korte besparelser eller man kan vælge at ligge besparelsen oveni spa-
rekravet for år 2. Hvis det modsat konstateres – altså at der er et driftsoverskud – kan overskuddet tilføres kassen 
og dermed reducere fremtidige sparekrav.

Der skal være en selvstændig opmærksomhed på, at der ikke reduceres ”for meget”, og at et eventuelt overskud 
ikke sendes tilbage til organisationen i form af et-års-puljer. Dette vil øge risikoen for manglende kontinuitet i løs-
ningen af velfærdsopgaven. Omvendt vil korte besparelser også øge risikoen for manglende kontinuitet samtidig 
med, at besparelserne skal gennemføres på kortere tid.

I begge scenarier – for ”store” og for ”små” besparelser – kan kassebeholdningen derfor med fordel fungere som 
buffer. På den måde kan det lange sigt og kontinuitet understøttes.

Politisk og ledelsesmæssig forankring
Det er nødvendigt med en klar politisk og ledelsesmæssig forankring, hvis vi skal lykkes med forandringerne og 
besparelserne.



4

Forankringen sker i et særligt udvalg – ”Budget i et flerårigt perspektiv” – nedsat af Byrådet efter § 17, stk. 4 i 
styrelsesloven, og består af borgmesteren som formand. Udvalget vil bestå af byrådsmedlemmer samt repræsen-
tanter fra KommuneLedelsen og Hovedudvalget. 

Ved Byrådets behandling af kommissoriet tages der samtidig stilling til hvordan Udvalget for Budget i et flerårigt 
perspektiv konkret skal sammensættes. Sammensætningen sker på en af to følgende måder:

A. Borgmesteren, en repræsentant fra hver af Byrådets partier, to repræsentanter fra KommuneLedelsen og 
to repræsentanter fra Hovedudvalget. 

B. Udvalget for Politisk koordination & Økonomi (PKØ) suppleret med en repræsentant fra det eller de par-
ti(er), der ikke har sæde i PKØ, to repræsentanter fra KommuneLedelsen og to repræsentanter fra Hoved-
udvalget.

Hensigten med den organisering er at skabe grundlag for et bredt ejerskab samtidig med, at det særlige udvalg 
fremhæver vigtigheden af opgaven.

Hovedopgaven for udvalget er at tilse, at de fastsatte besparelsesmål nås, og at de kriterier, som Byrådet sætter, 
efterleves. Udvalget er således overordnet tovholder for at lave tidsplaner, processer og aktiviteter samt sikre at 
disse gennemføres. Desuden skal udvalget løbende indstille forslag til ændringer til Byrådets behandling. 

 


