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BU023 Vederlagsfri 
tandpleje til 18-21-årige

BUU, ØU 14

Københavns Kommunes kompensation til implementering af ny 
lovgivning om vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige forventes 
ikke at dække kommunens udgifter i 2024 og frem. Parterne er 
derfor enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i 
samarbejde med Økonomiforvaltningen vil fremlægge et 
budgetnotat til forhandlingerne om budget 2024, der 
indeholder finansiering af vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige 
fra 2024 og frem.

TM064 Forbedret 
cykelfremkommelighed på 
Torvegade, Indre By

ØU, TMU 20

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og 
Miljøforvaltningen frem mod overførselssagen 2022-2023 skal 
gå i dialog med Movia om konsekvenserne for bussernes 
fremkommelighed på baggrund af den gennemførte foranalyse. 

Parterne noterer sig endvidere, at der er risiko for, at tilsagnet 
om medfinansiering fra den statslige cykelpulje kan blive 
udfordret ved en stillingtagen til projektet i overførselssagen 
2022-2023. Teknik- og Miljøforvaltningen vil såfremt projektet 
opnår finansiering i forhandlingerne om overførselssagen 2022-
2023 forsøge at optimere projektets faser med henblik på at 
efterleve tilsagnskriterier fra den statslige cykelpulje.

ØK51 Hensigtserklæring om 
ny vejforbindelse mellem 
Tingbjerg og Husum

ØU, TMU 20

Borgerrepræsentationen har med udviklingsplanen for 
Tingbjerg/ Utterslevhuse besluttet, at Tingbjerg skal udvikles 
med nye boliger og attraktioner og samtidig åbnes og kobles 
tættere med den omkringliggende by. 

Parterne er enige om, at en ny vejforbindelse mellem Tingbjerg 
og Husum er en forudsætning for gennemførsel af 
udviklingsplanen, og partnerne er på den baggrund enige om, at 
Økonomiforvaltningen fremsætter et budgetnotat med 
finansiering til etablering af vejforbindelsen, som kan indgå i 
forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023. 

Parterne er desuden enige om, at muligheden for at etablere 
forbindelsen som cykelforbindelse og/eller justere den 
planlagte hastighedsbegrænsning på 40 km/t bør afdækkes 
frem mod forhandlingerne om overførselssagen. Parterne tager 
Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af vejforbindelsen til 
efterretning og bemærker, at en vejforbindelse vil være klar til 
BRT (Bus Rapid Transport) eller Letbane og således kan bidrage 
til den kollektive trafikbetjening i Tingbjerg.

SO18 Udløb og fast 
budgetmodel på det udsatte 
børne- og ungeområde

SUD, ØU 28

Socialforvaltningen har i 2024 og 2025 store udløb på 
bevillinger til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af 
udsatte børn og unge. Parterne bag aftalen forpligter sig til at 
refinansiere disse udløb ved forhandlingerne om budget 2024 
for at opretholde det nuværende serviceniveau. 

Parterne bag aftalen er samtidig enige om, at der fra 2025 
indføres en demografimodel, som tager højde for udviklingen i 
målgruppens kompleksitet, og som kan indgå i forhandlingerne 
om budget 2024.

Bilag 1d. Hensigtserklæringer stillet af forligspartierne
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ØK77 Foranalyse af 
opsætning af permanent 
rampe ved hovedindgangen 
på Københavns Rådhus

ØU 29
Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en foranalyse, som 
skal afdække mulighederne for at skabe lettere adgang for 
gangbesværede ved hovedindgangen til Københavns Rådhus.

SO15 Hensigtserklæring 
vedr. økonomien i bolig-
hjemløseaftalen for 
København

ØU, SUD, 
TMU, BIU

29/30

Med bolig-hjemløseaftalen får kommunerne bedre muligheder 
for at bekæmpe hjemløshed med afsæt i principperne om 
Housing First. Det gælder bl.a. nye muligheder for etablering af 
billige boliger, som er en afgørende forudsætning for at lykkes, 
ikke mindst i København. 

Ud over nye muligheder for at etablere billige boliger 
indeholder aftalen også en omfattende omlægning fra støtte på 
herberger til støtte i eget hjem, herunder ændrede 
refusionsregler. 

Borgerrepræsentationen har i august vedtaget en samlet 
hjemløseplan, som danner rammen for implementeringen af 
aftalen i København.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og 
Socialforvaltningen med inddragelse af Teknik- og 
Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen skal vurdere de økonomiske 
konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen og kommunens 
hjemløseplan, og at dette vil indgå i forhandlingerne om 
overførselssagen 2022-23 og budget 2024. 

Parterne er i den forbindelse enige om, at øget støtte i borgernes 
eget hjem er en forudsætning for at lykkes med at reducere og 
på sigt afskaffe ufrivillig hjemløshed i København samtidig med 
at sikre velfungerende, blandede boligområder i kommunen.

SO16 Hensigtserklæring 
vedrørende 
planlægningsbevilling til 
etablering af permanent 
stofindtagelsesrum på 
Sundholm

SUD 30

I aftalen om overførselssagen 2021-2022 blev der afsat midler til 
at screene mulig placering på Sundholm af et permanent 
stofindtagelsesrum. Der er fortsat uafklarede forhold om de 
mulige lokaler på Sundholm. Parterne er enige om, at 
finansiering af en planlægningsbevilling til etablering og drift af 
et permanent stofindtagelsesrum på Sundholm indgår i 
forhandlingerne om overførselssagen 2022- 2023.

BU110 Bedre indeklima i 
klasselokaler

BUU 31

Parterne er enige om, at et dårligt indeklima i klasselokaler 
forringer elevernes koncentration og læringsudbytte. I 
forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023 skal der derfor 
drøftes opsætning af indeklimamålere og screening af 
indeklimaet i klasselokaler.

BU108 Åbne skolegårde BUU 32

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal 
undersøge mulighederne for, at skolegårde i højere grad kan 
åbnes for offentligheden og at det skal indgå i forhandlingerne 
om overførselssagen 2022-2023.

BU109 Idrætskapacitet på 
skolerne

BUU, KFU 32

Parterne er enige om at styrke udearealer til skolernes 
idrætsundervisning og mulighed for at lave aktiviteter med fokus 
på bevægelse. Det skal derfor indgå i forhandlingerne om 
overførselssagen 2022- 2023 at screene alle skolers udearealer 
mhp. at opgradere udefaciliteter.
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BU021 Bedre trivsel og 
fællesskab for alle børn

BUU 32

Undersøgelser peger på, at flere børn og unge oplever 
udfordringer med præstationspres, ensomhed, selvskadende 
adfærd, angst el.lign. Manglende trivsel virker ikke blot negativt 
ind på børn og unges motivation, men også på både deres 
sociale og faglige udvikling. Trivselsudfordringen rejser behov 
for nye pædagogiske indsatser, der styrker fællesskabet og 
dermed trivsel og læring i dagtilbud og skoler. 

Parterne er derfor enige om i forbindelse med overførselssagen 
at drøfte etablering af en tænketank og en inddragelsesproces til 
at samle viden, erfaringer og ideer, til hvordan Københavns 
Kommune fremadrettet kan styrke arbejdet med at skabe stærke 
fællesskaber for alle i dagtilbud og i folkeskole

BU023 Børn og Bevægelse BUU 32

Mange børn i Københavns Kommune har motoriske 
udfordringer, der kan begrænse deres skoleparathed, 
funktionsniveau og deres senere deltagelse i 
bevægelsesaktiviteter og et aktivt liv. Ved den motoriske 
screening i indskolingsundersøgelsen i 0. klasse har næsten 13 
pct. af børnene i de københavnske skoler to eller flere 
bemærkninger.

Parterne er derfor enige om, at de i forbindelse med 
overførselssagen og som led i Verdensby i Bevægelse drøfter 
muligheden for at forlænge og udbrede den eksisterende 
indsats Børn og Bevægelseskultur (BOB) til hele byen.

BU121 Reduktion i ventelister 
på CSV

BUU 32

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder 
specialundervisning og vejledning for voksne med forskellige 
sanse-, kognitive og psykiske vanskeligheder. I lighed med 
landstendensen har CSV oplevet en stor vækst i tilgangen af 
borgere med psykiske vanskeligheder. Parterne er enige om at 
drøfte reduktion i ventelisterne på CSV til overførselssagen 2022-
2023 eller til forhandlingerne om budget 2024.

KF028 Udmøntning af 
hensigtserklæring om øget 
international viden, netværk 
og branding

KFU 34

Parterne er enige om at Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsat 
skal arbejde nationalt og internationalt på at tilvejebringe viden 
udefra og bidrage med erfaringer gennem aktiv deltagelse i 
nationalt internationalt samarbejde. Samarbejdet skal samlet set 
brande København som en aktiv og attraktiv hovedstad, der har 
fokus på bevægelse.

KF056 Anvendelse af øgede 
indtægter ved ændrede 
lejeforhold i kulturbygninger

ØU, KFU 34

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og 
Fritidsforvaltningen skal udarbejde forslag til, hvorledes 
nettoindtægter i forbindelse med lejereguleringer i 
kulturbygninger kan tilfalde Kultur- og Fritidsudvalget til 
kulturelle aktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget og 
Økonomiudvalget forelægges forslag inden sommerferien 
2023.

ØK85 Analyse af 
mulighederne for CO2-
fangst på I/S Amager 
Ressourcecenter (ARC)

TMU, ØU 40

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og 
Økonomiforvaltningen frem mod overførselssagen afklarer 
behovet for en analyse af, hvordan et fuldskalaanlæg til CO2-
fangst på Amager Ressourcecenter (ARC) kan realiseres.

TM160 Reduktion af 
engangsemballage

TMU 41

Parterne er enige om, at mængden af engangsemballage til take-
away af mad og drikke i København skal reduceres. Tiltagene, 
bl.a. pilotforsøg med pant på take-away emballage, skal indgå i 
ressource- og affaldsplanen. Parterne er enige om, at 
finansieringen henvises til kommende budgetforhandlinger.
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TM206 Partnerskab om 
fremme af træbyggeri i 
København Kommune

TMU 41

Parterne er enige om at fremme partnerskab om træbyggeri i 
København Kommune med inspiration fra et tilsvarende 
partnerskab i Amsterdam. Finansiering henvises til kommende 
budgetforhandlinger.

TM076 Foranalyse om 
overdækning af 
Helsingørmotorvejen

TMU 45

Aftaleparterne noterer sig med interessemulighederne for en 
overdækning af Helsingørmotorvejen, og i den forbindelse 
herunder at Region Hovedstaden har afsat midler til en pulje, 
hvori en foranalyse til overdækning af Helsingørmotorvejen 
kunne indgå. Såfremt at midlerne ikke disponeres i den retning, 
vil aftaleparterne se på mulighederne for at finansiere er 
foranalyse af overdækning af Helsingørmotorvejen i den 
kommende overførselssag eller forhandlingerne om budget 
2024.

ØK75 Videreførelse af M5 fra 
København H og en 
hospitalsmetro

ØU 45

En ny metrolinjeføring M5 til bl.a. Amager er netop sendt i 
offentlig høring. Parterne er enige om at arbejde for at 
linjeføringen M5 videreføres til Rigshospitalet og med stop ved 
Stengade.

TM250 Hensigtserklæring 
om genopretningsprojekter

TMU 45/46

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod 
forhandlingerne om budget 2024 skal afdække, hvordan 
vejgenopretningen kan tilrettelægges, således 
genopretningsprojekter kan indeholde byrumsforbedringer, 
trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed, biodiversitet, begrønning 
mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal ligeledes vurdere 
konsekvenserne for den nuværende plan for genopretning af 
infrastruktur frem mod 2029 samt de økonomiske konsekvenser 
heraf. Endvidere skal forvaltningen vurdere behovet for 
yderligere midler, hvis de nævnte initiativer skal indgå i 
vejgenopretningen.

TM271 Hensigtserklæring 
vedr. bygge- og 
bofællesskaber

TMU 46
Parterne er enige om at styrke rammerne i Københavns 
Kommune for at sikre flere bygge- og bofællesskaber herunder 
seniorbofællesskaber.

TM272 Hensigtserklæring 
vedr. genbrug og 
genanvendelse af 
eksisterende bygninger

TMU, ØU 46

Parterne er enige om, at eksisterende bygninger i langt større 
omfang skal genbruges eller transformeres fremfor, at der rives 
ned og bygges nyt, og at materialer fra renoveringer og 
uundgåelige nedrivninger i langt højere grad skal genbruges og 
genanvendes frem for at blive til affald. Parterne er enige om, at 
det både gælder kommunens egne bygninger, men også det 
private byggeri, og dermed bliver udarbejdelse af 
kommuneplan, kommuneplantillæg, lokalplaner, den næste 
ressource- og affaldsplan samt samarbejde med branchens 
aktører vigtige værktøjer. Finansiering henvises til kommende 
budgetforhandlinger, og arbejdet forankres i et samarbejde 
mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og 
indtænkes i den næste klimaplan.

Grundkapitalbevillinger TMU 46

Aftaleparterne noterer sig, at Folketinget har indgået aftale om, 
at en række almene byggeprojekter, som ellers ville være gået i 
stå på grund de aktuelt høje byggeomkostninger, på en række 
vilkår kan få mulighed for en ekstraordinær forhøjelse af 
maksimumbeløbet på 20 pct. Forhøjelsen sker på vilkår svarende 
til grundkapitallån. Parterne er på den baggrund enige om, at de 
midler, Københavns Kommune allerede har afsat til 
grundkapitallån, ligeledes kan anvendes til finansiering af 
kommunens andel af det forhøjede maksimumbeløb for 
byggeprojekter i Københavns Kommune. 
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BI20, BI21, BI22 Grønne jobs BIU 47

Grønne jobs er vigtige for fremtidens arbejdsmarked. Derfor er 
parterne enige om fortsat at have fokus på videreførelse af 
indsats for elev- og lærepladser med øget fokus på klimahverv, 
grøn opkvalificering af ledige borgere og skabe flere årlige 
grønne match-arrangementer i samarbejdet med jobcentrene 
og erhvervslivet.

ØK83 Internationale events 
til København 
(hensigtserklæring)

ØU, KFU, 
TMU

48

Parterne er enige om at udarbejde Københavns Kommunes 
eventstrategi. Strategien skal indeholde kommunes visioner for 
megaevents og signaturevents med international relevans med 
henblik på at skabe bredere og mere blivende værdi for byen. 
Økonomiforvaltningen vil, i samarbejde med Kulturog 
Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen og 
relevante eksterne aktører, udarbejde en strategi til godkendelse 
i Økonomiudvalget medio 2023.

ØK31 Provenu fra 
dækningsafgift af 
erhvervsejendomme

ØU 49

I undersøgelser af lokal erhvervsvenlighed ligger Københavns 
Kommune lavt ift. andre kommuner. Det skyldes bl.a. skatter, 
gebyrer og erhvervsarealer. I den nye lovgivning vedr. 
dækningsafgift med virkning fra 2022 er der forudsat en 
stigning i kommunens provenu fra dækningsafgiften - og 
dermed byrderne for lokale erhvervsdrivende på 37 pct. ift. 
niveauet i 2021, svarende til et provenu på ca. 360 mio. kr. Dette 
effektueres med bagudrettede virkning fra 2025, hvor de nye 
ejendomsvurderinger som følge af lovgivningen er kendt. 
Parterne er enige om i forbindelse med budget 2025 at se på 
provenu fra dækningsafgiften ift. niveauet i 2021 under 
hensyntagen til, at erhvervsdrivende så vidt mulig ikke pålægges 
nye byrder som følge af den ændrede lovgivning.
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KF025b Hensigtserklæring 
om Investeringsplan for 
Idrætsmilliarden

KFU 49/50

Københavns Kommune har med regeringens udspil ’Tættere på 
– grønne byer og Hovedstad i udvikling’ fået mulighed for at øge 
anlægsinvesteringerne på idrætsområdet med 860 mio. kr. i 
perioden 2022-2030. Formålet er, at Københavns Kommune får 
mulighed for at bygge og renovere flere idrætsanlæg, så færre 
skal vente, og flere kan dyrke idræt’. Parterne er enige om, at 
nedenstående investeringsplan for idrætsmilliarden på i alt 860 
mio. kr., med de udpegede hovedgreb, er retningsgivende for 
prioritering af det ekstra idrætsanlægsmåltal i budget 2023 og i 
kommende års budgetforhandlinger frem mod 2030:
• Budget 2022 Midler allerede anvendt : 55 mio. kr.
• Opfølgning på projekter med screenings- og 
planlægningsbevilling (Realisering af igangsatte projekter fra 
budget 2022 og fremadrettet): 95 mio. kr.
• Vandsport/svømmehal Facilitet til 
aktivitet/ophold/opbevaring fx kajak, SUP, vandpolo, 
havsvømning m.m.): 125 mio. kr.
• Bydelsdækkende specialanlæg Faciliteter særligt målrettet 
udvalgte idrætsgrene som fx en klatrehal, fægtesal eller 
skaterpark): 125 mio. kr.
• Modernisering og udvikling af eksisterende idrætsanlæg Fx 
faciliteter i Udviklingsplan for Valby- og Sundby Idrætspark eller 
Kløvermarkens Idrætsanlæg): 250 mio. kr.
• Naturpark Nordhavn Faciliteter til fx outdooraktiviteter og 
fodbold): 50 mio. kr.
• Pulje til foreninger Foreningsdrevne anlægsprojekter, der kan 
realiseres inden for kort tidshorisont): 60 mio. kr.
• Udestår til lokal udmøntning Reserveret rådighedsbeløb til 
nye projekter, der ikke falder inden for de øvrige hovedgreb): 
100 mio. kr.

KF106 Kunstgræsbaner i 
Godsbaneterrænet

KFU, ØU 52/53

For at øge udbuddet af idrætsfaciliteter på Vesterbro og i 
Kongens Enghave er parterne enige om at afsætte midler til en 
planlægningsfase for en 11-mands kunstgræsbane og to 8-
mands kunstgræsbaner i nær forbindelse med den kommende 
folkeskole på Godsbaneterrænet med budget 2025 eller senere 
budgetforhandlinger. Det skal i planlægningsfasen undersøges, 
om det er muligt at placere de to 8- mandsbaner, så de også kan 
bruges som en 11-mandsbane.

Når der er identificeret en mulig byggegrund, vil Kultur- og 
Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen gennemføre en 
planlægningsfase med henblik på et budgetønske om en 
anlægsbevilling til projektet ved forhandlingerne effekt i om 
budget 2025 eller senere budgetforhandlinger.

KF149 Hensigtserklæring om 
samarbejde med 
Frederiksberg Kommune 
om Idrætsmilliarden

KFU, ØU 53

Parterne er enige om, at der kan igangsættes et samarbejde 
mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune 
med henblik på at undersøge mulighederne for at udvikle fælles 
anlægsprojekter. Kultur- og Fritidsforvaltningen og 
Økonomiforvaltningen fremlægger til forhandlingerne om 
budget 2024 forslag til en eller flere modeller for et samarbejde 
og forslag til konkrete projekter.
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Kommunal medfinansiering 
af klubhuse

KFU 53

Parterne er enige om at Kultur- og Fritidsforvaltningen inden 
forhandlingerne om budget 2024 fremlægger en sag for Kultur- 
og Fritidsudvalget om principper for opførelse af klubhuse, 
herunder hvor stor en andel kommunen kan bidrage, med og i 
hvilket omfang klubhuse skal indgå i idrætsmilliarden. Sagen 
skal berøre fordele og ulemper ved forskellige ejerformer og 
finansieringsformer, herunder lånefinansiering.

Analyse af struktur og 
ressort

ØU, KFU, 
BUU, 
SOU, 
SUD, 
TMU, BIU

53

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med 
inddragelse af alle forvaltninger igangsætter en analyse af 
ressortopdelingen i Københavns Kommune og fremkommer 
med forslag til ændringer inden udgangen af 2024.

ØK17 hensigtserklæring 
kommunale tryghedsvagter

ØU 53

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, hvis 
lovgrundlaget er på plads, udarbejder et budgetnotat om 
kommunale tryghedsvagter til Overførselssagen 2022-2023 til 
finansiering i 2023 og et budgetnotat til Budget 2024 for så vidt 
angår finansieringen fra 2024 og fremadrettet afhængig af, hvor 
længe Københavns Kommune får mulighed for en 
forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter.

Københavns Kommunes 
investeringsstrategi 
(investeringspuljerne for 
2023)

ØU, KFU, 
BUU, 
SOU, 
SUD, 
TMU, BIU

54

Med budget 2023 afsættes investeringspuljer til udmøntning i 
2023 på 415 mio. kr., heraf 20 mio. kr. til innovationspuljen. 

Investeringspuljerne skal bl.a. sikre finansiering til at indfri 
Økonomiudvalgets målsætning om, at effektiviseringerne i 
videst mulige omfang skal indfries ved hjælp af 
investeringsforslag samt at tværgående effektiviseringer skal 
bidrage med minimum 80 mio. kr. årligt. Derved sikres, at den 
nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af 
investeringer frem for simple besparelser.

Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag 
fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssager og 
budgetforhandlinger og at puljerne således udmøntes to gange 
årligt. Parterne er derudover enige om, at 10 mio. kr. af 
innovationspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med 
overførselssagen og 10 mio. kr. til budgetaftalen.

Aftaleoverholdelse og 
budgetprincipper

ØU 56

Såfremt den fælles kommunale budgetlægning betyder, at 
Københavns Kommunes serviceramme bliver lavere end 29.787 
mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service 
tilsvarende og ved behov servicebufferpuljen.

Aftaleoverholdelse og 
budgetprincipper

ØU 56

Parterne noterer sig også, at Økonomiudvalget med første 
behandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-
2026 den 24. august 2022 godkendte, at Økonomiforvaltningen 
efter indgåelse af budgetaftalen bemyndiges til at reperiodisere 
anlægsudgifter samt foretage justeringer af teknisk karakter 
mellem de økonomiske styringsområder (service, anlæg, 
overførsler mv.), såfremt det er en forudsætning for at nå i mål 
med kommunernes samlede overholdelse af rammerne i 
Økonomiaftalen for 2023.

Aftaleoverholdelse og 
budgetprincipper

ØU 56

At der i forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en 
teknisk reperiodisering af anlægsudgifter fra 2023 til 2024 for at 
sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal i 
vedtaget budget 2023.
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Titel Udvalg
Side-

henvisning
Hensigtserklæring

Aftaleoverholdelse og 
budgetprincipper

ØU 56
Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges en 
indstilling den 22. november 2022 om endelig styringsmodel 
for bruttoanlæg i 2023.

Aftaleoverholdelse og 
budgetprincipper

ØU, KFU, 
BUU, 
SOU, 
SUD, 
TMU, BIU

57

At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af 
budgetbidragene for 2024 tager stilling til, hvorvidt midlertidige 
driftsbevillinger, der udløber i 2024 (bevillingsudløb), skal 
finansieres inden for udvalgets budget.

Principper for budgetstyring 
og overførselssag

ØU, KFU, 
BUU, 
SOU, 
SUD, 
TMU, BIU

57
Parterne er enige om at videreføre de gældende principper for 
budgetstyring, herunder at der ved prognoserne og risikolisten 
følges op på, om udvalgene overholder budgettet.

Principper for budgetstyring 
og overførselssag

ØU, KFU, 
BUU, 
SOU, 
SUD, 
TMU, BIU

57
Parterne er enige om, at overførselssagen bliver så lille som 
mulig og omhandler need-to, rettidig omhu og 
hensigtserklæringer.

Principper for budgetstyring 
og overførselssag

ØU, KFU, 
BUU, 
SOU, 
SUD, 
TMU, BIU

57

Parterne er enige om, at de i 2023 vil anvende et eventuelt 
mindreforbrug i regnskabet for 2022 (overførselssagen 2022-
2023) til nye aktiviteter, hvor der tages hensyn til ønsker om at 
overføre opsparing i decentrale institutionerne, eksterne tilskud 
og kontraktbundne midler.

Opfølgning på puljer til 
afledt drift

ØU, KFU, 
BUU, 
SOU, 
SUD, 
TMU, BIU

57

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og 
fagforvaltningerne i samarbejde opgør det forventede forbrug 
fra puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter 
i 2023 forud for overførselssagen 2022-2023 og 
budgetforhandlingerne 2024. Eventuelle mindreforbrug på 
puljerne tilfalder kassen.

Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne 
vurdere, hvorvidt der er forventet mindreforbrug på puljerne i 
2024 samt overslagsår. Eventuelle mindreforbrug vil indgå i 
kommunens råderum til budget 2024.

Nedbringelse af 
vedligeholdelses-
efterslæbet via 
merindtægter fra 
ejendomssalg

ØU 58

Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb for 
Københavns bygningsmasse. Parterne er derfor enige om at 
videreføre beslutningen om, at ekstraordinære salg af aktiver kan 
finansiere renovering af kommunens ejendomme, samt at dette 
lægges op til politisk behandling i forbindelse med 
overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år.
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