
Linje 2 - Budget og styring i kommunen  
  

Linjens faglige fokus er budgetter og økonomi i kommunerne. Budgettet er udtryk for politiske 

prioriteringer af ressourcerne. Derfor er linjens vigtigste formål at give dig som tillidsvalgt et stærkt fagligt 

input, så du bliver i stand til at ”oversætte” budgettet og beslutningerne om styring i kommunen til politik 

og søge indflydelse på, hvordan kommunens ressourcer skal anvendes. Det indebærer at se på, hvordan 

beslutninger om budgetter og styring bliver til og er afhængige af nationale politiske beslutninger (fx 

vedtagelse af budgetloven, indgåelse af den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen samt 

Finanslovsforhandlingerne). Det indebærer også, at du får blik for, hvordan beslutninger om økonomi og 

styring altid har konsekvenser, som du – i kraft af din faglighed – er den bedste til at beskrive både over for 

politikere og forvaltninger.     

På linjen arbejder vi med dine og de andre deltageres egne projekter blandet med oplæg efter behov. Vi 

bruger øvelser, diskussioner i grupper og i plenum, og vi har altid et eller flere oplæg ”udefra”, eksempelvis 

nogen, som arbejder med økonomi i en kommunal forvaltning.     

Linjens undervisere er forbundets faglige eksperter på området samt en underviser fra FOA TR.    

Udbytte  

 Du præsenteres for, hvordan kommunerne arbejder med budgetlægning både administrativt og 

politisk. Formålet er at kunne time egen påvirkningsindsats i forhold til budget og økonomistyring 

centralt og lokalt i din kommune.   

 Du introduceres til de forudsætninger, budgetterne laves under, herunder hvordan regeringen styrer 

kommunernes økonomi, fremskrivninger af eksisterende budgetter og andre tekniske ændringer af 

budgettet med henblik på at kunne vurdere, hvor og hvornår du som tillidsvalgt kan påvirke 

økonomien.     

 Med udgangspunkt i din egen arbejdshverdag trænes du i at søge indflydelse på beslutninger om 

budget og økonomi som har konsekvenser for dig og dine kollegaer.  

 Du arbejder med eksempler på omstrukturering, effektiviseringer og besparelser, og hvordan de kan 

fremtræde. Du får øvelser i, hvordan du kan belyse og formidle de reelle konsekvenser af foreslåede 

ændringer.     

 

Målgruppe  

FTR, TR og AMR med plads i et overordnet MED-udvalg.    

Linjen er målrettet tillidsvalgte, der ønsker at udvikle løsningen af følgende opgaver i FTR-skemaet:    

 Drøfte budgetter, besparelser, styring og strukturændringer i MED og evt. arbejdsgrupper.    

 Udarbejde beregninger og dokumentation af budgettets konsekvenser for faglighed og kvalitet.    

 Gennemføre møder og forhandlinger med beslutningstagere om budgetter, besparelser, styring og 

strukturændringer.    

 Drøfte udlicitering og konkurrenceudsættelse i MED og evt. arbejdsgrupper.    

 Gennemføre møder og forhandlinger med beslutningstagere indenfor konkurrenceudsættelse.    


