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TVÆRGÅ ENDE INVESTERINGSFORSLA G
OFS 2 0 2 1-2 0 2 2

Tabel 1. For slagets sam lede økonom iske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/ l Styringsområde 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Var ige ændr inger

Bor tfaldende lønom kostninger Service -1.582 -1.582 -1.582 -1.582 -1.582

Sam let var ig ændr ing -1.582 -1.582 -1.582 -1.582 -1.582

Im plem enter ingsom kostninger

Etab ler ing af superbrugere t il 
understøttelse af installer ingen af im age 
på PC’er  i forvaltningerne 

Service 150 650 200

Kom m unikation og vejledning t il 
forvaltningerne 

Service 100 200 250

Teknisk im p lem enter ing Service 400 150

Organisator isk im p lem enter ing   Service 150 400 150

Udvidet suppor t i overgangsper ioden Service 150 550 300

Vejledning gennem  chatbot Service 150 250 100

Sam lede 
im plem enter ingsom kostninger

1.100 2.200 1.000

Samlet økonomisk påvirkning 1.100 618 -582 -1.582 -1.582 -1.582

Tilbagebetalingstid  baseret på
4 år

Serviceeffektivisering

Tilbagebetalingstid  baseret på
4 år

Totaløkonom i

Note t il alle tabeller: 
Forslaget skal udarbejdes i 2023 p l, m en udm øntes i overførselssagen i 2022 p l. 
A lle besparelser er angivet m ed negativt ( -)  fortegn. 

Forslagets t itel: Autopilot  – automat isk installat ion af egen medarbejder-PC 

Kort resum é: I dag  indkøber Koncern IT ( KIT)  PC’er fra en leverandør og  klargør og  installerer PC’erne 
m ed pre-eksisterende im age, inden de afleveres t il m edarbejderne i KK, der skal have 
udskiftet deres PC.  Et im age er den standard-pakke af p rogram m er og  indstillinger, som  
alle PC’er i KK har. Det er m ulig t, at m edarbejderen i stedet m odtager den nye PC uden 
p ræ-installat ioner fra KIT, og  i stedet selv ved  hjælp  af KK-ident og  KK-brugernavn 
installerer im age på PC’en.  Forslaget m edfører effektiviseringer på PC-ydelsen for 1.582 t. 
kr. årlig t fordelt på alle forvaltninger i kom m unen.

Frem stillende 
forvaltning :

Økonom iforvaltningen

Berørte 
forvaltninger:

⊠ Økonom iforvaltningen ⊠ Socialforvaltningen

⊠ Kultur- og  Frit idsforvaltningen ⊠ Teknik- og  M iljøforvaltningen
⊠ Børne- og  Ungdom sforvaltningen ⊠ Beskæftigelses- og  

Integrationsforvaltningen⊠ Sundheds- og  Om sorgsforvaltningen
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Baggr und og for m ål
I dag  indkøber Koncern IT PC’er fra en leverandør og  klargører og  installerer PC’erne m ed pre-eksisterende 
im age, inden de afleveres t il m edarbejd erne i KK, der skal have udskiftet deres PC. Et im age er den standard -
pakke af p rogram m er og  indstillinger, som  alle PC’er i KK har. Ved overførselssagen 18/ 19 b lev det besluttet,
at PC’er i KK kun leveres m ed det m est basale software, og  dette er effektueret i dag . Som  en videreudvikling
af dette t iltag , er det nu b levet m ulig t, at m edarbejderen m odtager den nye PC uden p ræ-installat ioner fra 
KIT, og  i stedet selv ved  hjælp af KK-ident og  KK-brugernavn installerer im age på PC’en. Forslaget er 
gældende for m edarbejdere, der skal have udskiftet deres PC. Derfor kan installat ion foregå, m ens 
m edarbejderne arbejder på deres eksisterende PC. Det betyder, at forvaltningerne betaler et m indre beløb  
for et PC-abonnem ent, idet KIT ikke skal have ded ikerede årsværk t il denne del af p rocessen. Forslaget 
m edfører effektiviseringer på PC-ydelsen for 1.582 t. kr. årlig t fordelt på alle forvaltninger i kom m unen.

For slagets indhold
I dag  har Koncern IT tre årsværk, der er ded ikerede t il at installere et im age indeholdende standard  W indows 
software og  forvaltningsspecifikt software på PC’er og  herefter b ringe dem  ud  t il m edarbejdere i KK og  
hjælpe m ed opsætningen. 
Forslaget indebærer, at installeringen af im age i stedet lægges ud  t il den enkelte m edarbejder, der ved 
hjælp  af KK-ident og  KK-brugernavn selv kan installere im age på PC’en. Forslaget vil kun om fatte 
m edarbejdere, der i forvejen er t ildelt en PC og  skal have udskiftet PC’en. Koncern IT vil fortsat udbringe den 
enkelte PC til m edarbejderen, der sam tid ig t beholder sin gam le PC i en uge fra m odtagelsen af den nye PC, 
der herefter afhentes af Koncern IT. Ved  geninstallering  af im age på en PC, vil m edarbejderen m odtage et
standard im age m ed al forvaltningsspecifik software. Øvrig t software kan bestilles i KK’s centrale 
softwareshop.

Effektiviseringen ligger i, at installering  af im age b liver m eget m ere fleksibel og  kan gennem føres af den 
enkelte m edarbejder, m ens denne sideløbende kan ud føre andre arbejdsopgaver på vedkom m endes 
eksisterende PC. Forslaget effektiviserer derved  installering  af im age på m edarbejder PC’er i KK, da Koncern 
IT m ed ind førelsen af forslaget, ikke længere skal afsætte tre ded ikerede årsværk t il at installere im age på 
PC’er t il m edarbejdere i KK. De tre årsværk finansieres i dag  af ydelsen på PC-abonnem enter. Det betyder, at 
abonnem entsprisen på PC’er falder m ed tre p rocent. Desuden vil b rugeren også kunne reinstallere deres pc 
ved  fejlrettelser, uden at der er behov for assistance fra KIT.

Insta lla t ion a f im age på  egen PC
Installat ionsprocessen er autom atiseret og  ukom pliceret: Foruden KK-ident og  KK-brugernavn kræves det 
b lot, at m edarbejderen gennem går en enkelt installat ionsproces på relativt kort t id  på PC’en for at 
færd iggøre. Herefter er PC’en klar t il b rug . M edarbejderen vil få ud leveret vejledning  t il installat ion af im age 
på PC’en og  vil fortsat kunne kontakte Service indgang IT, såfrem t m edarbejderen har spørgsm ål.
Installat ionsprocessen svarer t il installering  og  opsætning  af sm artphones.

Forslaget indebærer im p lem enteringsudg ifter i overgangsperioden, da realiseringen af forslaget kræver 
organisatorisk understøttelse for at skabe den nødvend ige kulturændring  b land t m edarbejderne.

Økonom i
I dag  installerer Koncern IT ca. 3.000 im ages årlig t og  hver installat ion tager 1-1,5 t im e. Derm ed frigøres et 
sted  m ellem  3000-4500 m edarbejdert im er, hvilket skønnes t il tre effektive årsværk af 1200 t im er årlig t. 
Derm ed estim eres den sam lede effektivisering  at udgøre 1.582 t. kr. årlig t fordelt på alle forvaltninger i 
kom m unen ud fra andel af PC’er.

Som  beskrevet i afsnit 2. forslagets indhold forudsætter effektiviseringen i, at m edarbejdere selv kan 
installere im age på deres PC, sideløbende m ed at m edarbejderen kan fortsætte arbejdet på vedkom m endes 
gam le PC. Der vil ikke b live derfor ikke b live overflyttet opgaver og  udg ifter hert il t il fag forvaltningerne m ed 
en realisering  af forslaget.

Investeringsudg ifterne udgør 1.100 t. kr. i 2022 og  2.200 t. kr. i 2023 og  1000 t kr. i 2024. Sam let set udgør 
im p lem enteringsom kostningerne i forslaget 3.300 t. kr. i hele perioden. Im p lem enteringsom kostningerne vil 
gå t il:

 Etab lering  af superbrugere b land t m edarbejdere t il understøttelse af installeringen af im age på PC’er 
i forvaltningerne. Superbrugerne skal være m ed t il at understøtte den nødvend ige kulturændring ,
der skal t il, for at m edarbejdere i KK vænner sig  t il selv at installere im age. Efter at installering  af 
im age er b levet norm en, bortfalder behovet for superbruger, hvorfor der kun søges investering  hert il 
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i en toårig  periode.

 Løn t il m edarbejdere der skal:
o udarbejde skrift lig  kom m unikation og  vejledning  t il forvaltningerne
o udføre den tekniske im p lem entering
o understøtte organisatorisk im p lem entering
o g ive forvaltningerne udvidet support i overgangsperioden
o udarbejde vejledning  gennem  chatbot ( opbyggelse af flow i chatbot) . Chatbotten kan t ilgås 

af m edarbejderen når W indows er installeret på PC’en og  vil kunne inform ere om  yderligere 
softwareinstallering , såfrem t der er behov.

Tabel 2. Var ige ændr inger , ser vice

1.000 kr. 2023 p/ l

Bevilling,

2022 2023 2024 2025 2026 2027
profitcenter

Bortfaldne 
lønom kostninger Service -1.582 -1.582 -1.582 -1.582 -1.582

Varige ændringer 
totalt, service Service -1.582 -1.582 -1.582 -1.582 -1.582

Tabel 3. Ser viceinvester inger  i for slaget

1.000 kr. 2023 p/ l

Bevilling,

2022 2023 2024 2025 2026 2027

profitcenter

Etab lering  a f 
superbrugere t il 
understøttelse a f 
insta lleringen a f 
im age på  PC’er i 
forva ltningerne 

Service 150 650 200

Kom m unika tion og  
vejledning  t il 
forva ltningerne 

Service 100 200 250

Teknisk 
im p lem entering  

Service 400 150

Organisa torisk 
im p lem entering    

Service 150 400 150

Udvidet support i 
overgangsperioden 

Service 150 550 300

Vejledning  gennem  
chatbot 

Service 150 250 100

Investeringer 
totalt , Service

1.100 2.200 1.000

Effekt iviser ing på adm inist r at ion

Tabel 4. Var ige ændr inger , ad m inist r at ion

Nettoeffekt på 1.000 kr. 2023 p/ l

administrat ive udgifter 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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Inden for m ålsætning* -1.582 -1.582 -1.582 -1.582 -1.582

Uden for m ålsætning  

Varige ændringer 
totalt, adm inistration -1.582 -1.582 -1.582 -1.582 -1.582

Note: Reducerede adm inistrative udg ifter ang ives m ed negativt ( -)  fortegn og  øgede adm inistrative udg ifter ang ives m ed 
posit ivt ( +)  fortegn.
*  Afg rænsning  af m ålsætning  om  reducerede adm inistrative udg ifter vedtaget af ØU den 11. decem ber 2018.

For deling på udvalg
Da effektiviseringen ligger på Koncern IT’s pc-ydelse, vil det g ive en reduktion på p risen for pc-
abonnem enterne på 3%, procent, som  KIT vil indarbejde fra 2023. Sam tid ig  er fordelingsnøg len for fordeling  
på forvaltningerne for effektiviseringen baseret på antal pc-abonnem enter i forvaltningerne i 3. kvartal af 
2021, jf. tabel 4.

Tabel 5. For delingsnøgle for  ef fekt iviser ingen

Udvalg
Antal PC-
abonnementer

Fordelingsnøgle
Besparelse per 

forvaltning i t . kr. 

Økonom iudvalget 486 2% -31

Koncernservice 853 3% -55

Koncern IT 587 2% -38

Københavns 
Ejendom m e

635 3%
-41

Byggeri København 112 0% -7

Kultur- og  
Frit idsudvalget

2.006 8%
-128

Børne- og  
Ungdom sudvalget

5.176 21%
-331

Sundheds- og  
Om sorgsudvalget

3.997 16%
-256

Socialudvalget 6.136 25% -393

Teknik- og  M iljøudvalget 1.856 8% -119

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

2.812 11%
-180

Borgerrådg ivningen 16 0% -1

Intern revision 25 0% -2

Total 24.697 100% -1.582

Im p lem enter ing af  for slaget
Forslaget kan im p lem enteres um iddelbart efter godkendelse ved  overførselssagen 2021/ 2022. Koncern IT er 
ansvarlig  og  ud førende på im p lem enteringen. Koncern IT har gennem ført lignende autom atiseringer på PC-
om rådet, og  har derfor den nødvend ige tekniske og  organisatoriske erfaring  for at gennem føre forslaget jf. 
ved tagelsen af overførselssagen 18/ 19 hvor det b lev besluttet, at PC’er i KK kun leveres m ed det m est basale 
software.

Såfrem t forslaget ved tages, vil Koncern IT kontakte forvaltningernes it -bestillere og  p ræsentere følgende p lan 
for im p lem enteringsfaser:

- Første fase – 2022-2023
Tekniske ændringer i Intune, for at im p lem entere autop ilot

Anden fase – 2022-2024
- Udarbejdelse af kom m unikation: vejledning , videoer og  e-learning)  ( om kring  3 m åneder) . 

M edarbejderne vil kunne t ilgå e- læringen på deres gam le PC under installeringen af den nye PC, 
såfrem t der er behov.
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Tred je fase – 2022-2024
- Useradoption og etab lering  af superbruger netværk i fag forvaltningerne. Sup erbrugerne skal 

op læres i seks trin i installeringen af im age på PC’ere. 
Serviceindgang IT skal klædes på t il at hånd tere henvendelser om  installat ion af im age på PC’ere. 
Chatbot skal sættes op  t il at hånd tere henvendelser om  installat ion af im age på PC’ere.

Forvaltningens it -bestillere vil fungere som  kontaktperson m ellem  ud førende enhed i Koncern IT og  
m edarbejdere i forvaltningen. Effektiviseringer vil kunne realiseres fra 2023 og  frem .

Inddr agelse af  sam ar bejdspar tner e
Forvaltningerne er inddraget via:

- Teknisk forum
- Dig italiseringschefkredsen
- It-kredsen

Forslaget b lev behand let på Teknisk Forum  den 7. oktober 2021, hvor repræsentanter fra fag forvaltningerne 
bakkede op  om  forslaget og  DCK den 6. decem ber hvor der ligeledes var opbakning  t il forslaget.

For slagets ef fekt
- Reduktion på p risen for pc-abonnem enterne, som  KIT vil indarbejde fra 2023. 
- Højere g rad  af fleksib ilitet ift . opsætning  af m edarbejder
- M ulighed for geninstallering  af im age på PC, såfrem t PC’en b liver kom prom itteret. 
- Intet p roduktionstab

Opfølgning

Opfølgningsmål Hvordan måles 
opfølgningsmålet?

Hvem er ansvarlig for 
opfølgning?

Hvornår gennemføres 
opfølgningen?

Milepæle for im plem entering  og  anvendelse af investeringsm id ler

Etab lering  af 
superbrugere t il 
understøttelse af 
installeringen af im age 
på PC’er i 
forvaltningerne 

Koncern IT op tæller antal 
superbrugere og  
m onitorer antal 
henvendelser i 
serviceindgang IT vedr. 
installering  af im age på 
PC’er. Der afrapporteres 
t il Teknisk Forum

Koncern IT Ved udgangen af 2023

Udarbejdelse af 
kom m unikation og  
vejledning  t il 
forvaltningerne fx 
vejledningsvideo

Vejledningsvideo vil 
frem gå af intranettet.  
Koncern IT m åler af antal 
henvendelser i 
serviceindgang IT vedr. 
installering  af im age på 
PC’er og  afrapporterer t il 
Teknisk Forum .

Koncern IT Ved udgangen af 2023

Kvalitat iv evaluering  af 
forslagets effekt hos 
forvaltningerne

Punkt på Teknisk Forum  
ult im o 2023 hvor 
forvaltningerne 
erfaringsudvekslinger om  
forslagets effekt b land t 
PC-brugere i 
forvaltningen.

Koncern IT Ved udgangen af 2023

Realisering af effektiviseringer

Reduktion m ed -1.582 t. 
kr. i Koncern IT fra 2024

Besparelsen kan aflæses i 
Koncern ITs udg ifter t il 
årsværk 

Den Dig itale 
Arbejdsp lads, Koncern IT

Ved udgangen af 2023
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Koncern IT afrapporter op følgningsm ål t il DCK januar 2024.

Risikovur der ing
Koncern IT vurderer, at der er en risiko for, at nog le m edarbejdere vil finde det besværlig t selv at installere 
im age på PC’en. Koncern IT har dog  erfaring  m ed, at m edarbejdere selv installerer deres m ob ile devices 
uden at det g iver ud ford ringer. Når forslået effektueres i p raksis, vil Koncern IT fortsat kunne understøtte 
installeringen af im age på PC’en, såfrem t den enkelte m edarbejder m od forventning  op lever ud ford ringer.

Hvem  er  hør t?
Ja/ Nej Dato for godkendelse

Center for Økonom i, 
Økonom iforvaltningen

Ja 14. januar 2022

Ja/ Nej/ Ikke relevant Dato for godkendelse og evt. høringssvar 

Ejendom sfag lig  
vurdering

Ikke relevant Ang iv dato for godkendelse og  evt. høringssvar. 

Alle investeringsforslag , der ind eholder m id ler vedr. 
ændrede m 2-behov, herunder:
- nye m 2 – nyt lejem ål, nybyggeri og  t ilbygning
- sam lokalisering  - t il- og  fraflytning  af lejem ål
- ændring  af eksisterende lejem ål – renovering
skal have en ejendom sfag lig  vurder ing  inden Center 
for Økonom i kan lave en endelig  godkendelse af 
investeringsforslaget.

Sendes t il: OKFDL Budgetkoord ingering

IT-kredsen Ja 17. decem ber 2021

Koncern-IT Ja Ang iv dato for godkendelse og  evt. høringssvar. 

A lle nyanskaffelser af it -system er skal vurderes af 
Koncern IT inden IT-anskaffelsen, m en ikke inden 
CFØ’s godkendelse.

M ED-udvalg Ja Beram m et t il m øde 2. m arts 2022

HR-kredsen Ikke relevant Ang iv dato for godkendelse og  evt. høringssvar. 

A lle investerings- og  effektiviseringsforslag , som  
indeholder effektiviseringer på arbejdsg iverom rådet, 
skal have været i høring  i HR-kredsen inden Center for 
Økonom i kan lave en endelig  godkendelse af 
investeringsforslaget.

Velfærdsanalytisk 
vurdering

Ikke relevant Ang iv dato for godkendelse og  evt. høringssvar.  

Forslag  m ed effektiviseringer på overførsler m v. skal 
vurderes i forhold  t il om :  
1)  forslaget er evidensbaseret, 
2)  det er god tg jort, at forslaget vil resultere i varige 
gevinster for Københavns Kom m une, 
3)  lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, 
er tænkt t ilstrækkelig t ind  i investeringsforslaget
4)  forvaltningens forslag  t il op følgning  på 
investeringsforslaget er t ilstrækkelig t i forhold  t il at 
sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om  der er 
behov for en separat evaluering . 
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Teknisk b ilag

Tabel 6. Effekt iviser ing sam t var ige dr if tsom kostninger , ser vice

Udvalg
1.000 kr. 2023 p/ l

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Økonom iudvalget Besparelse -31 -31 -31 -31 -31

Om kostninger

Koncernservice Besparelse -55 -55 -55 -55 -55

Om kostninger

Koncern IT Besparelse -38 -38 -38 -38 -38

Om kostninger

Københavns 
Ejendom m e

Besparelse -41 -41 -41 -41 -41

Om kostninger

Byggeri København Besparelse -7 -7 -7 -7 -7

Om kostninger

Kultur- og  
Frit idsudvalget

Besparelse -128 -128 -128 -128 -128

Om kostninger

Børne- og  
Ungdom sudvalget

Besparelse -331 -331 -331 -331 -331

Om kostninger

Sundheds- og  
Om sorgsudvalget

Besparelse -256 -256 -256 -256 -256

Om kostninger

Socialudvalget Besparelse -393 -393 -393 -393 -393

Om kostninger

Teknik- og
M iljøudvalget

Besparelse -119 -119 -119 -119 -119

Om kostninger

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

Besparelse -180 -180 -180 -180 -180

Om kostninger

Borgerrådg ivningen Besparelse -1 -1 -1 -1 -1

Om kostninger

Intern revision Besparelse -2 -2 -2 -2 -2

Om kostninger

Total Besparelse -1.582 -1.582 -1.582 -1.582 -1.582

Omkostninger



Side 8 af 10

12.1 Tekniske tabeller  t il kor r ekt ioner  i Kvantum  

Tabel A . M åltalseffekt  – hvis for slaget  indar bejdes

Udvalg

1.000 kr. 2023 p/ l

Bevilling, 
profitcenter 
mv.*

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Økonom iudvalget Service -31 -31 -31 -31 -31

Koncernservice Service -55 -55 -55 -55 -55

Koncern IT Service -38 -38 -38 -38 -38

Københavns 
Ejendom m e

Service -41 -41 -41 -41 -41

Byggeri København Service -7 -7 -7 -7 -7

Kultur- og  
Frit idsudvalget

Service -128 -128 -128 -128 -128

Børne- og  
Ungdom sudvalget

Service -331 -331 -331 -331 -331

Sundheds- og  
Om sorgsudvalget

Service -256 -256 -256 -256 -256

Socialudvalget Service -393 -393 -393 -393 -393

Teknik- og  
M iljøudvalget

Service -119 -119 -119 -119 -119

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

Service -180 -180 -180 -180 -180

Borgerrådg ivningen Service -1 -1 -1 -1 -1

Intern revision Service -2 -2 -2 -2 -2

Total Service -1.582 -1.582 -1.582 -1.582 -1.582
*  I forb indelse m ed godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at ud fylde de relevante 
op lysninger t il teknisk udm øntning  ( i Kvantum )  af forslaget. 

Den bevillingsm æssige effekt, hvis forslag et indarbejdes i udvalgenes m åltalsop fyldelse, er den sam lede 
ændring  i udvalgets budgetram m e, når forslaget indarbejdes. Det vil sige sum m en af udvalgets b id rag  t il at 
dække de varige d riftsom kostninger og  m åltalseffekten.

Tabel B. Bevillingsm æssig ef fekt  – hvis for slaget  indar bejdes

Udvalg

1.000 kr. 2023 p/ l

Bevilling, 
profitcenter 
mv.*

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Økonom iudvalget Service -31 -31 -31 -31 -31

Koncernservice Service -55 -55 -55 -55 -55

Koncern IT Service -38 -38 -38 -38 -38

Københavns 
Ejendom m e

Service -41 -41 -41 -41 -41

Byggeri København Service -7 -7 -7 -7 -7



Side 9 af 10

Kultur- og  
Frit idsudvalget

Service -128 -128 -128 -128 -128

Børne- og  
Ungdom sudvalget

Service -331 -331 -331 -331 -331

Sundheds- og  
Om sorgsudvalget

Service -256 -256 -256 -256 -256

Socialudvalget Service -393 -393 -393 -393 -393

Teknik- og  
M iljøudvalget

Service -119 -119 -119 -119 -119

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

Service -180 -180 -180 -180 -180

Borgerrådg ivningen Service -1 -1 -1 -1 -1

Intern revision Service -2 -2 -2 -2 -2

Total Service -1.582 -1.582 -1.582 -1.582 -1.582
*  I forb indelse m ed godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at ud fylde de relevante 
op lysninger t il teknisk udm øntning  ( i Kvantum )  af forslaget. 

Den bevillingsm æssige effekt, hvis forslag et ikke indarbejdes, er ændringen i udvalgets budgetram m e, hvis 
m åltalseffekten ikke ind regnes i op fyldelsen af effektiviseringsm åltallet. Dvs. alene udvalgets b id rag  t il at 
dække de varige d riftsom kostninger. Dette skyldes, at varige d riftsom kostninger i et forslag , skal finansieres af 
alle deltagende forvaltninger, uanset om  forslagets effekt indarbejdes i m åltallet.

Tabel C. Bevillingsm æssig ef fekt – hvis for slaget  ikke indar bejdes
Udvalg 1.000 kr. 2023 p/ l

Bevilling, 
profitcenter 
mv.*

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Økonom iudvalget

Koncernservice

Koncern IT

Københavns 
Ejendom m e

Byggeri København

Kultur- og  
Frit idsudvalget

Børne- og  
Ungdom sudvalget

Sundheds- og  
Om sorgsudvalget

Socialudvalget

Teknik- og  
M iljøudvalget

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

Total
*  I forb indelse m ed godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at ud fylde de relevante 
op lysninger t il teknisk udm øntning  ( i Kvantum )  af forslaget. 

Udfyld  tabel D og  E såfrem t, at investeringsm id ler fordeler sig på flere end  ét udvalg .

Tabel D. For deling af  anlægsinvester inger  m ellem  udvalg
Udvalg 1.000 kr. 2023 p/ l

Bevilling, 
profitcenter 
mv.*

2022 2023 2024 2025 2026 2027
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Økonom iudvalget

Koncernservice

Koncern IT Anlæg 1.750 2.550

Københavns 
Ejendom m e

Byggeri København

Kultur- og  
Frit idsudvalget

Børne- og  
Ungdom sudvalget

Sundheds- og  
Om sorgsudvalget

Socialudvalget

Teknik- og  
M iljøudvalget

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget

Total 1.750 2.550
*  I forb indelse m ed godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at ud fylde de relevante 
op lysninger t il teknisk udm øntning  ( i Kvantum )  af forslaget. 


