
 
   

 

Rettelsesblad til punkt 2: Anlæg af pavilloner på Bådhavnsgade til 

indkvartering af fordrevne ukrainere 

 

I den publicerede indstilling er følgende ændret:  

Fra: 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget over for 

Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at der gives en anlægsbevilling på 83,875 mio. kr. til Økonomiudvalget til at 

etablere op mod 550 pavillonboliger til fordrevne ukrainere på 

Bådehavnsgade. Bevillingen finansieres af grundkøbspuljen jf. tabel 2 i 

økonomiafsnittet 

2. at der gives en anlægsbevilling på 4,75 mio.kr. til Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget til indkøb af inventar til pavillonboligerne på 

Bådehavnsgade. Bevillingen finansieres af grundkøbspuljen jf. tabel 2 i 

økonomiafsnittet 

3. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

på 0,3 mio. kr. i 2022 og 15,6 mio. kr. i 2023 til udgifter til leje af grund og 

pavilloner til at huse 550 fordrevne fra Ukraine. Bevillingen finansieres af 

grundkøbspuljen, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet. 

4. at finansieringen af lejen af pavillonerne og leje af grunden til at huse de 

fordrevne ukrainere i 2024 og 2025 på i alt 38,235 mio.kr. indarbejdes i 

indkaldelsescirkulæret for budget 2024. 

Til: 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for 

Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at der gives en anlægsbevilling på 83,875 mio. kr. til Økonomiudvalget til at 

etablere op mod 550 pavillonboliger til fordrevne ukrainere på 

Bådehavnsgade. Bevillingen finansieres af grundkøbspuljen jf. tabel 2 i 

økonomiafsnittet, 

2. at finansieringen af lejen af pavillonerne og leje af grunden til at huse de 

fordrevne ukrainere i 2024 og 2025 på i alt 38,235 mio.kr. indarbejdes i 

indkaldelsescirkulæret for budget 2024. 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen 

anbefaler, 

3. at der gives en anlægsbevilling på 4,75 mio.kr. til Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget til indkøb af inventar til pavillonboligerne på 

Bådehavnsgade. Bevillingen finansieres af grundkøbspuljen jf. tabel 2 i 

økonomiafsnittet, 
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4. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

på 0,3 mio. kr. i 2022 og 15,6 mio. kr. i 2023 til udgifter til leje af grund og 

pavilloner til at huse 550 fordrevne fra Ukraine. Bevillingen finansieres af 

grundkøbspuljen, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet. 

Ovenstående ændring er indarbejdet i indstillingen. 


