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10 LOVGIVNING M.V. 
 
10.0 Uddrag af lov om kommunernes styrelse 
(Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse 
nr. 968 af 2. december 2003) 
 

Kapitel V 
Kommunens økonomiske forvaltning 

 

§ 36. Kommunens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. de-
cember.  

§ 37. Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår 
udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af in-
denrigs- og sundhedsministeren fastsat frist.  

Stk. 2. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, 
hvis længde fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.  

§ 38. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetover-
slag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 
3 ugers mellemrum.  

Stk. 2. Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og fleråri-
ge budgetoverslag kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning. Inden-
rigs- og sundhedsministeren fastsætter fristen for 2. behandling og kan 
herunder fastsætte forskellige frister for nærmere angivne poster på års-
budgettet og de flerårige budgetoverslag. Indenrigs- og sundhedsmini-
steren fastsætter nærmere regler om specifikationen af de poster på 
årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige 
vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling.  

§ 39. Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag 
skal være tilgængelige for kommunens beboere.  

Stk. 2. En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetover-
slagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til 
kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter kommu-
nalbestyrelsens bestemmelse.  

§ 40. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af 
kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års 
kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kom-
munalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæs-
sig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste 
års kommunale forvaltning.  

Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foran-
staltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget 
i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før 
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kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan for-
anstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, 
om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående be-
villing, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan 
kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele til-
lægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling 
ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.  

Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede 
udgift skal dækkes.  

§ 41. Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtel-
ser skal, medmindre indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter andet, 
træffes af kommunalbestyrelsen.  

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler, 
hvorefter beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler, som udgør 
en særlig forpligtelse for kommunen, skal træffes af kommunalbestyrel-
sen.  

§ 41 a. Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser 
fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale in-
stitutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af 
kommunalbestyrelsen.  

§ 42. Enhver kommune skal have en sagkyndig revision, der skal god-
kendes af tilsynsmyndigheden. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af 
revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke.  

Stk. 2. Revisionen skal omfatte alle under kommunalbestyrelsen hen-
hørende regnskabsområder. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet 
er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggel-
sen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbesty-
relsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af 
kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige for-
valtning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hen-
sigtsmæssig måde.  

Stk. 3. Det påhviler revisionen regelmæssigt at foretage en kritisk gen-
nemgang af kommunens regnskabsføring og de i forbindelse hermed 
etablerede kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om dis-
se er betryggende.  

Stk. 4. Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af kommu-
nens årsregnskab. Revisionen afgiver endvidere beretning i årets løb, når 
det er foreskrevet, eller når revisionen finder det hensigtsmæssigt (delbe-
retninger).  

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele de oplys-
ninger, der er fornødne for revisionens virksomhed.  
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Stk. 6. Revisionen må ikke deltage i eller tage medansvar for beslut-
ninger, hvorved revisionens stilling som uafhængig revision vil kunne 
bringes i fare.  

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indret-
ningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der 
tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- 
og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, 
som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sæt-
tes i kraft.  

§ 42 a. Revisionen af Københavns Kommunes regnskaber varetages af 
kommunens revisionsdirektorat. De nærmere bestemmelser om revisio-
nens virksomhed fastsættes i en revisionsvedtægt, der vedtages af Bor-
gerrepræsentationen og stadfæstes af indenrigs- og sundhedsministeren.  

Stk. 2. Revisionsdirektoratet henhører under Borgerrepræsentationen, 
men har ved revisionens udførelse et selvstændigt ansvar i overens-
stemmelse med revisionsvedtægtens bestemmelser. Afskedigelse af di-
rektoratets chef kræver indenrigs- og sundhedsministerens samtykke.  

Stk. 3. For revisionen gælder i øvrigt reglerne i § 42, stk. 2-7.  

§ 42 b. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens be-
retninger, jf. § 42, stk. 4, udsendes til kommunalbestyrelsens medlem-
mer senest 7 dage efter modtagelsen.  

§ 42 c. Revisionen har adgang til at forelægge revisionens beretninger, 
jf. § 42, stk. 4, for kommunalbestyrelsen. Forelæggelse af revisionens 
beretninger for kommunalbestyrelsen skal endvidere ske, når mindst en 
fjerdedel af medlemmerne anmoder herom. Kommunalbestyrelsens for-
mand fastsætter på revisionens henholdsvis mindst en fjerdedel af med-
lemmernes anmodning tid og sted for forelæggelsen og indkalder kom-
munalbestyrelsens medlemmer.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at der så vidt muligt 
senest 4 hverdage inden revisionens forelæggelse udsendes en indkaldel-
se til kommunalbestyrelsens medlemmer, og at det fornødne materiale til 
forelæggelsen så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne senest 3 
hverdage inden mødet. § 8, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller over-
værer forelæggelsen.  

Stk. 4. Ved forelæggelsen kan der ikke træffes beslutninger.  

§ 43. Kommunens bogføring skal kunne give oversigt over, hvorledes 
kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstem-
melse med årsbudgettet og kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger.  

§ 44. Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal fore-
ligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller 
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anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fon-
des midler kan anbringes.  

§ 45. Kommunens årsregnskab aflægges af økonomiudvalget til kom-
munalbestyrelsen inden en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat 
frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kauti-
ons- og garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent om-
fang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige af-
vigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen. Efter at 
revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt økonomi-
udvalget og - for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart an-
går den forvaltning, der hører under økonomiudvalget - tillige den på-
gældende kommunale myndighed til besvarelse, træffer kommunalbesty-
relsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger 
og regnskabets godkendelse.  

Stk. 3. Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for 
kommunens beboere.  

§ 46. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler 
om bestyrelsen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, om aflæggelse 
af årsregnskabet, om revision og om afgørelse af bemærkninger.  

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler 
om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen 
om kommunens økonomiske forhold.  

 

Kapitel VIII  

Særlige bestemmelser  

§ 57. Indenrigs- og sundhedsministeren foreskriver formen for kom-
munernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab.  

Stk. 2. Kommunens årlige regnskab sendes til vedkommende stats-
amtmand, jf. § 47, sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, 
som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, jf. § 45, 
stk. 2. Fristen for regnskabets indsendelse til statsamtmanden fastsættes 
af indenrigs- og sundhedsministeren.  

Stk. 3. Når revisionen afgiver en delberetning, jf. § 42, stk. 4, til kom-
munalbestyrelsen, skal revisionen underrette vedkommende statsamt-
mand, jf. § 47, herom.  
 


