
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

ADMomplacering på EI BIU
Overførsler 
mv.

3530 - 
Efterspørgselsstyret 
indsats

Beskæftigelsestilb
ud

udgift
Administrativ omplacering på 
indsatsrammen

          -23.000              -8.200              -8.200              -8.200              -8.200              -8.200 Ja

ADMomplacering på EI BIU
Overførsler 
mv.

3530 - 
Efterspørgselsstyret 
indsats

Integration og 
danskudd.

udgift
Administrativ omplacering på 
indsatsrammen

            23.000               8.200               8.200               8.200               8.200               8.200 Ja

Statslige midler til 
minimumsnormeringer. 
Finanslov 2021

BUU Service 3360 - Administration Administration udgift

Statslige midler til 
minimumsnormeringer. 
Finanslov 2021 korrekt fordeling 
på arter

               2.000                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Statslige midler til 
minimumsnormeringer. 
Finanslov 2021

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Statslige midler til 
minimumsnormeringer. 
Finanslov 2021 korrekt fordeling 
på arter

             -2.000                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

KK Trivselspakken BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Midlerne til KK Trivselspakke 
fordeles korrekt på 
bevillingsområder.jf. forbrug

                  880                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

KK Trivselspakken BUU Service
3320 - Dagtilbud 
special - 
Demografireguleret

Dagtilbud special udgift
Midlerne til KK Trivselspakke 
fordeles korrekt på 
bevillingsområder.jf. forbrug

                   120                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

KK Trivselspakken BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Midlerne til KK Trivselspakke 
fordeles korrekt på 
bevillingsområder.jf. forbrug

              -1.000                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

KK Trivselspakken BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Midlerne til KK Trivselspakke 
fordeles korrekt på 
bevillingsområder.jf. forbrug

              -1.080                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

KK Trivselspakken BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Midlerne til KK Trivselspakke 
fordeles korrekt på 
bevillingsområder.jf. forbrug

               1.080                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Korrekt placering af 
midler vedr. den dec. 
opsparing

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Korrekt placering af midler vedr. 
den decentrale opsparing

                 -441                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Korrekt placering af 
midler vedr. den dec. 
opsparing

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Korrekt placering af midler vedr. 
den decentrale opsparing

                   441                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Alternativ til specialskoler - 
midler placeres jf. 
forbruget

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Alternativ til specialskoler 
(fleksible tilbud) - jf. forbrug

                 -600                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Alternativ til specialskoler - 
midler placeres jf. 
forbruget

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Alternativ til specialskoler 
(fleksible tilbud) - jf. forbrug

                  600                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Beløb (1.000 kr.)



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Opretning af budget til 
ekstern revision

IR Service 1030 - Intern Revision Revision udgift

Pga skæv pl er bevillingen til 
Ekstern revision i 2021 mindre 
end udgifterne, så der overføres 
manglende budget fra 
bevillingen Intern Revision.

                   -27                    -27                    -27                    -27                    -27                    -27 Ja

Opretning af budget til 
ekstern revision

IR Service 1050 - Ekstern Revision Revision udgift

Pga skæv pl er bevillingen til 
Ekstern revision i 2021 mindre 
end udgifterne, så der overføres 
manglende budget fra 
bevillingen Intern Revision.

                     27                      27                      27                      27                      27                      27 Ja

Styrket indsats på 
inkontinensområdet

SOU Service 3415 - Ældre Ældreprojekter udgift

Korrigering af investeringscasen 
vedr. styrket indsats på 
inkontinensområdet, hvor der var 
angivet en forkert bevilling

              -1.577                 -735                 -294                        -                          -                          -   Nej

Styrket indsats på 
inkontinensområdet

SOU Service 3405 - Sundhed Genoptræning udgift

Korrigering af investeringscasen 
vedr. styrket indsats på 
inkontinensområdet, hvor der var 
angivet en forkert bevilling

               1.577                   735                   294                        -                          -                          -   Nej

Udmelding af årsværk 
investeringsmidler 
adm.fællesskaber

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til frikøb af 6 
årsværk med henblik på fortsat, at 
sikre den løbende drift

                  783                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Udmelding af årsværk 
investeringsmidler 
adm.fællesskaber

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til frikøb af 6 
årsværk med henblik på fortsat, at 
sikre den løbende drift

                  783                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Udmelding af årsværk 
investeringsmidler 
adm.fællesskaber

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til frikøb af 6 
årsværk med henblik på fortsat, at 
sikre den løbende drift

               1.566                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Udmelding af årsværk 
investeringsmidler 
adm.fællesskaber

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til frikøb af 6 
årsværk med henblik på fortsat, at 
sikre den løbende drift

                  626                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Udmelding af årsværk 
investeringsmidler 
adm.fællesskaber

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til frikøb af 6 
årsværk med henblik på fortsat, at 
sikre den løbende drift

             -3.757                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Finansiering af Deloitte 
analyse Servicekultur

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 
blev der afsat midler til at styrke 
sagsbehandling i SOF med 
vedtagelse af Æ90 Servicekultur. 
En del af midlerne er afsat til en 
analyse af servicekultur. Disse 
udgifter afholdes centralt, hvorfor 
midlerne flyttes.

                   -75                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Finansiering af Deloitte 
analyse Servicekultur

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 
blev der afsat midler til at styrke 
sagsbehandling i SOF med 
vedtagelse af Æ90 Servicekultur. 
En del af midlerne er afsat til en 
analyse af servicekultur. Disse 
udgifter afholdes centralt, hvorfor 
midlerne flyttes.

                 -251                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Finansiering af Deloitte 
analyse Servicekultur

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 
blev der afsat midler til at styrke 
sagsbehandling i SOF med 
vedtagelse af Æ90 Servicekultur. 
En del af midlerne er afsat til en 
analyse af servicekultur. Disse 
udgifter afholdes centralt, hvorfor 
midlerne flyttes.

                 -158                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af Deloitte 
analyse Servicekultur

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 
blev der afsat midler til at styrke 
sagsbehandling i SOF med 
vedtagelse af Æ90 Servicekultur. 
En del af midlerne er afsat til en 
analyse af servicekultur. Disse 
udgifter afholdes centralt, hvorfor 
midlerne flyttes.

                  -116                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Finansiering af Deloitte 
analyse Servicekultur

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 
blev der afsat midler til at styrke 
sagsbehandling i SOF med 
vedtagelse af Æ90 Servicekultur. 
En del af midlerne er afsat til en 
analyse af servicekultur. Disse 
udgifter afholdes centralt, hvorfor 
midlerne flyttes.

                  600                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Overfaldalamer SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

Udbuddet af 
personalesikringsalarmer har vist 
sig meget mere komplekst end 
forudset, så omkostningerne til 
udbudsarbejdet er steget og 
dertil er omfanget af enheder, der 
har behov for nye 
overfaldsalarmer de kommende 
år vokset betragteligt

                -525                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Overfaldalamer SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Udbuddet af 
personalesikringsalarmer har vist 
sig meget mere komplekst end 
forudset, så omkostningerne til 
udbudsarbejdet er steget og 
dertil er omfanget af enheder, der 
har behov for nye 
overfaldsalarmer de kommende 
år vokset betragteligt

                -525                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Overfaldalamer SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

Udbuddet af 
personalesikringsalarmer har vist 
sig meget mere komplekst end 
forudset, så omkostningerne til 
udbudsarbejdet er steget og 
dertil er omfanget af enheder, der 
har behov for nye 
overfaldsalarmer de kommende 
år vokset betragteligt

                -525                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Overfaldalamer SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

IT udgift

Udbuddet af 
personalesikringsalarmer har vist 
sig meget mere komplekst end 
forudset, så omkostningerne til 
udbudsarbejdet er steget og 
dertil er omfanget af enheder, der 
har behov for nye 
overfaldsalarmer de kommende 
år vokset betragteligt

               1.575                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Kommunernes 
ydelsessystem (KY)

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

Københavns kommune skal have 
nyt ydelsessystem, hvor 
erfaringen fra tidligere it 
implementeringer viser, at der er 
behov for ekstra ressourcer for at 
minimere fejl og  sikre at nye 
arbejdsgange, governance mv. er 
på plads og overholdes

                -433                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Kommunernes 
ydelsessystem (KY)

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Københavns kommune skal have 
nyt ydelsessystem, hvor 
erfaringen fra tidligere it 
implementeringer viser, at der er 
behov for ekstra ressourcer for at 
minimere fejl og  sikre at nye 
arbejdsgange, governance mv. er 
på plads og overholdes

                -433                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Kommunernes 
ydelsessystem (KY)

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

Københavns kommune skal have 
nyt ydelsessystem, hvor 
erfaringen fra tidligere it 
implementeringer viser, at der er 
behov for ekstra ressourcer for at 
minimere fejl og  sikre at nye 
arbejdsgange, governance mv. er 
på plads og overholdes

                -433                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Kommunernes 
ydelsessystem (KY)

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

IT udgift

Københavns kommune skal have 
nyt ydelsessystem, hvor 
erfaringen fra tidligere it 
implementeringer viser, at der er 
behov for ekstra ressourcer for at 
minimere fejl og  sikre at nye 
arbejdsgange, governance mv. er 
på plads og overholdes

               1.299                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Balancesag i 
kvartalsprognose 2021

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

SUD 19.05.2021 pkt. 5: SUD 
besluttede i forbindelse med 
behandlingen af 
kvartalsprognosen pr. april at 
flytte 13,4 mio. kr. fra Tværgående 
opgaver og administration og 7,2 
mio. kr. fra Borgere med 
sindslidelse til Hjemmeplejen.

            20.600                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Balancesag i 
kvartalsprognose 2021

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

SUD 19.05.2021 pkt. 5: SUD 
besluttede i forbindelse med 
behandlingen af 
kvartalsprognosen pr. april at 
flytte 13,4 mio. kr. fra Tværgående 
opgaver og administration og 7,2 
mio. kr. fra Borgere med 
sindslidelse til Hjemmeplejen.

              -1.650                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Balancesag i 
kvartalsprognose 2021

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

SUD 19.05.2021 pkt. 5: SUD 
besluttede i forbindelse med 
behandlingen af 
kvartalsprognosen pr. april at 
flytte 13,4 mio. kr. fra Tværgående 
opgaver og administration og 7,2 
mio. kr. fra Borgere med 
sindslidelse til Hjemmeplejen.

             -5.600                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Balancesag i 
kvartalsprognose 2021

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

SUD 19.05.2021 pkt. 5: SUD 
besluttede i forbindelse med 
behandlingen af 
kvartalsprognosen pr. april at 
flytte 13,4 mio. kr. fra Tværgående 
opgaver og administration og 7,2 
mio. kr. fra Borgere med 
sindslidelse til Hjemmeplejen.

           -13.350                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Ændret 
kompetencesammensætn
ing BCH og DSH

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
til handicapområdet og den 
sociale hjemmepleje for at sikre 
opkvalificering af medarbejdere 
og inddragelse af nye faggrupper 
i opgaveløsning ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

                  825                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Ændret 
kompetencesammensætn
ing BCH og DSH

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
til handicapområdet og den 
sociale hjemmepleje for at sikre 
opkvalificering af medarbejdere 
og inddragelse af nye faggrupper 
i opgaveløsning ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

                  875                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Ændret 
kompetencesammensætn
ing BCH og DSH

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
til handicapområdet og den 
sociale hjemmepleje for at sikre 
opkvalificering af medarbejdere 
og inddragelse af nye faggrupper 
i opgaveløsning ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

              -1.700                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Driftsmidler til 
Københavns Unge Indsats

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

BR 20.09.2018 pkt. 24. Med 
etableringen af Københavns 
Unge Indsats blev der afsat 
driftsmidler, som i BCV blev tilført 
Udsatte voksne. Udgifterne 
afholdes på den administrative 
ramme under Borger med 
sindslidelse, hvorfor budgettet 
flyttes.

                -435                 -435                 -435                 -435                 -435                 -435 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Driftsmidler til 
Københavns Unge Indsats

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 20.09.2018 pkt. 24. Med 
etableringen af Københavns 
Unge Indsats blev der afsat 
driftsmidler, som i BCV blev tilført 
Udsatte voksne. Udgifterne 
afholdes på den administrative 
ramme under Borger med 
sindslidelse, hvorfor budgettet 
flyttes.

                  435                   435                   435                   435                   435                   435 Ja

Tilbageførelse af bidrag til 
øgede ejendomsudgifter

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR 27.08.2020 pkt. 4. Budgettet 
til ejendomsudgifter blev flyttet 
fra centralt i BCV til 
Hjemløseenheden. En del af 
budgettet flyttes retur fra udsatte 
voksne til borger med 
sindslidelse, da udgifterne har 
vist sig at være lavere end 
forventet.

                  300                   300                   300                   300                   300                   300 Ja

Tilbageførelse af bidrag til 
øgede ejendomsudgifter

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 27.08.2020 pkt. 4. Budgettet 
til ejendomsudgifter blev flyttet 
fra centralt i BCV til 
Hjemløseenheden. En del af 
budgettet flyttes retur fra udsatte 
voksne til borger med 
sindslidelse, da udgifterne har 
vist sig at være lavere end 
forventet.

                 -300                  -300                  -300                  -300                  -300                  -300 Ja

Onboarding BCH SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
til handicapområdet for at sikre 
mere målrettet kommunikation af 
job og bedre onboarding ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

                  277                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Onboarding BCH SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
til handicapområdet for at sikre 
mere målrettet kommunikation af 
job og bedre onboarding ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

                -277                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Ovf fra Råde-over 
ejendomme til 
Byfornyelsesrammen

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Der overføres rest 
indtægtsbudgetter vedr. 
regnskabsforklarede projekter 
vedr. Råde-over ejendomme til 
Byfornyelsesrammen (TMU 24. 
august 2015 pkt. 20). Desværre 
var regnskabet ikke korrekt 
opgjort i 2015, hvilket nu 
tilpasses.

            54.778                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1019 Vesterfælledvej 
3A-B (Amerikavej)-Råde-
over ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1019).

                        0                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1177 Ahornsgade-
karréen (15-19) Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1177).

              -1.561                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1181 Eskildsgade-
karreen (incl. 12-14) Råde-
over ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1181).

            -11.595                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TMF1183 Eskildsgade 24-
26 (karréen) - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1183).

                 -600                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1214 Murergade-
karreen - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1214).

              -1.186                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1217 
Skomagerst,Gasværksv25-
27/Istedg31-Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1217).

             -3.745                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1223 Torvegade-
karreen - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1223).

                   261                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TMF1224 Lille Istedgade 
karréerne - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1224).

                        3                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1226 Hedebygade-
karreen - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1226).

          -36.338                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1240 Westend-
karreerne - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1240).

                      21                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1462 Hedebygade 30-
30A(Ballumgade-
karré)Råde-over ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1462).

                        0                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TMF1184 Eskildsgade 28-
30 (karreen) - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor restbudget på 
indtægterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1184).

                   -38                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Ovf fra Råde-over 
ejendomme til 
Byfornyelsesrammen

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Der overføres rest udgiftsbudget 
vedr. regnskabsforklarede 
projekter vedr. Råde-over 
ejendomme til 
Byfornyelsesrammen (TMU 24. 
august 2015 pkt. 20). Desværre 
var regnskabet ikke korrekt 
opgjort i 2015, hvilket nu 
tilpasses.

               1.557                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1019 Vesterfælledvej 
3A-B (Amerikavej)-Råde-
over ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor positivt restbudget på 
udgifterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1019).

                   -28                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1175 Woltersgade 6 
(Pommernsgade)) - Råde-
over ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor positivt restbudget på 
udgifterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1175).

                -307                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TMF1181 Eskildsgade-
karreen (incl. 12-14) Råde-
over ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor negativt restbudget på 
udgifterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1181).

                      12                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1214 Murergade-
karreen - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor negativt restbudget på 
udgifterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1214).

                  497                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1217 
Skomagerst,Gasværksv25-
27/Istedg31-Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor negativt restbudget på 
udgifterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1217).

                        2                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1223 Torvegade-
karreen - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor positivt restbudget på 
udgifterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1233).

              -1.587                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TMF1224 Lille Istedgade 
karréerne - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor negativt restbudget på 
udgifterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1224).

                       11                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1252 Reventlowsgade-
karreerne - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor positivt restbudget på 
udgifterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1252).

                 -182                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1462 Hedebygade 30-
30A(Ballumgade-
karré)Råde-over ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor negativt restbudget på 
udgifterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1462).

                        8                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

TMF1184 Eskildsgade 28-
30 (karreen) - Råde-over 
ejendom

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Projektet er regnskabsforklaret på 
TMU 24-08-2015, punkt 20. 
Desværre var regnskabet ikke 
korrekt opgjort på det tidspunkt, 
hvorfor negativt restbudget på 
udgifterne nu skal afregnes og 
indgå i Byfornyelsesrammen 
(TMF1184).

                      19                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

EFP: URGE - flyt fra 
Overførsler til Service

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Boligsociale 
formål

Indtægt

EFP: Ved en fejl blev budgettet til 
URGE placeret på 
styringsområdet Overførsler, 
men skal placeres på 
styringsområdet Service. På den 
baggrund flyttes projektets 
budget (BR 12. dec. 2019).

                       -                   -430                        -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: URGE - flyt fra 
Overførsler til Service

TMU
Overførsler 
mv.

1510 - Byfornyelse, 
efterspørgselsstyrede 
overf

Boligsociale 
formål

Indtægt

EFP: Ved en fejl blev budgettet til 
URGE placeret på 
styringsområdet Overførsler, 
men skal placeres på 
styringsområdet Service. På den 
baggrund flyttes projektets 
budget (BR 12. dec. 2019).

                       -                     430                        -                          -                          -                          -   Nej

EFP: URGE - flyt fra 
Overførsler til Service

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Boligsociale 
formål

udgift

EFP: Ved en fejl blev budgettet til 
URGE placeret på 
styringsområdet Overførsler, 
men skal placeres på 
styringsområdet Service. På den 
baggrund flyttes projektets 
budget (BR 12. dec. 2019).

                  265                    108                        -                          -                          -                          -   Nej

EFP: URGE - flyt fra 
Overførsler til Service

TMU
Overførsler 
mv.

1510 - Byfornyelse, 
efterspørgselsstyrede 
overf

Boligsociale 
formål

udgift

EFP: Ved en fejl blev budgettet til 
URGE placeret på 
styringsområdet Overførsler, 
men skal placeres på 
styringsområdet Service. På den 
baggrund flyttes projektets 
budget (BR 12. dec. 2019).

                -265                  -108                        -                          -                          -                          -   Nej

Nedskrivning af internt lån 
- Omflytning

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Generel 
administration

udgift
Dele af internt lån flyttes fra 
Ordinær Drift til Byfornyelse

              2.400                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Nedskrivning af internt lån 
- Omflytning

TMU Service
1020 - Byfornyelse, 
ydelsesstøtte

Boligsociale 
formål

udgift
Dele af internt lån flyttes fra 
Ordinær Drift til Byfornyelse

             -2.400                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Flyt af bevilling til tjek af 
vandkval. fra Anlæg -> 
Service

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Myndighed/bypla
nlægning

udgift

I overførselssagen 2020-21 blev 
der afsat 80 t.kr. på Anlæg til 
etablering af 1-2 nye badezoner i 
2021 (BR 22. april 2021). 
Midlerne blev ved en fejl placeret 
på anlæg, og flyttes derfor til 
Service.

                     80                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Flyt af bevilling til tjek af 
vandkval. fra Anlæg -> 
Service

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg
Myndighed/bypla
nlægning

udgift

I overførselssagen 2020-21 blev 
der afsat 80 t.kr. på Anlæg til 
etablering af 1-2 nye badezoner i 
2021 (BR 22. april 2021). 
Midlerne blev ved en fejl placeret 
på anlæg, og flyttes derfor til 
Service.

                   -80                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Ændring af IM-kontoplan TMU Finansposter 2500 - Finansposter
Langfristede 
balancepost.

udgift

Indenrigs- og Boligministeriet har 
foretaget en justering af den 
autoriserede kontoplan, hvor en 
gruppering vedrørende 
langfristede udlån og 
tilgodehavender nedlægges. 
Dette medfører, at budgettet 
flyttes til ny gruppering. (Andre 
langfristede udlån og 
tilgodehavender)

             -9.000 Nej

Ændring af IM-kontoplan TMU Finansposter 2500 - Finansposter
Langfristede 
balancepost.

udgift

Indenrigs- og Boligministeriet har 
foretaget en justering af den 
autoriserede kontoplan, hvor en 
gruppering vedrørende 
langfristede udlån og 
tilgodehavender nedlægges. 
Dette medfører, at budgettet 
flyttes til ny gruppering. 
(Pantebreve)

               9.000 Nej

Finansiering af 
Boligkommissionens virke

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med henblik på at sikre 
finansiering af 
Boligkommissionens virke 
overføres der 1,35 mio. kr. i 2021 
og 1,0 mio. kr. i 2022 fra 
Byfornyelsesrammen til 
anlægsprojektet 
”Boligkommissionens Virke”. 
(Boligkommissionens virke)

               1.350                 1.000 Nej

Finansiering af 
Boligkommissionens virke

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med henblik på at sikre 
finansiering af 
Boligkommissionens virke 
overføres der 1,35 mio. kr. i 2021 
og 1,0 mio. kr. i 2022 fra 
Byfornyelsesrammen til 
anlægsprojektet 
”Boligkommissionens Virke”. 
(Byfornyelsesrammen 
(rådighedsbeløb))

              -1.350               -1.000 Nej

Implementeringsplan for 
Tæt på Forvaltningerne - 
KS

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift

Flyt af budget til projektleder i 
Kundeservice ifm. 
implementeringen af Tæt på 
Forvaltningerne

                   150                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Implementeringsplan for 
Tæt på Forvaltningerne - 
KS

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Flyt af budget til projektleder i 
Kundeservice ifm. 
implementeringen af Tæt på 
Forvaltningerne

                 -150                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Implementeringsplan for 
Tæt på Forvaltningerne - 
KIT

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift

Flyt af budget til projektleder i 
Kundeservice ifm. 
implementeringen af Tæt på 
Forvaltningerne

                   150                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Implementeringsplan for 
Tæt på Forvaltningerne - 
KIT

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Flyt af budget til projektleder i 
Kundeservice ifm. 
implementeringen af Tæt på 
Forvaltningerne

                 -150                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Implementeringsplan for 
Tæt på Forvaltningerne - 
ByK

ØU Service
1160 - Byggeri 
København, drift

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Flyt af budget til projektleder i 
Kundeservice ifm. 
implementeringen af Tæt på 
Forvaltningerne

                   -50                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Implementeringsplan for 
Tæt på Forvaltningerne - 
ByK

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift

Flyt af budget til projektleder i 
Kundeservice ifm. 
implementeringen af Tæt på 
Forvaltningerne

                     50                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Grundbudget fordeles på 
styringsområder

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Grundbudget til vedligehold 
udmøntes på korrekte 
styringsområder og IM konti, på 
baggrund af fordeling i 2020 
forbrug.

             -2.860                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Grundbudget fordeles på 
styringsområder

ØU
Overførsler 
mv.

7170 - KEID, 
Overførsler m.v.

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Grundbudget til vedligehold 
udmøntes på korrekte 
styringsområder og IM konti, på 
baggrund af fordeling i 2020 
forbrug

              2.860                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Arbejdsskade flyttes fra KS 
til KEID

ØU Service
1174 - KEID 
Fællesordninger

KK-forsikring udgift
Arbejdsskade flyttes fra KS til 
KEID

             14.690              14.690              14.690              14.690              14.690              14.690 Ja

Arbejdsskade flyttes fra KS 
til KEID

ØU Service
1174 - KEID 
Fællesordninger

KK-arbejdsskade udgift
Arbejdsskade flyttes fra KS til 
KEID

            43.424             43.520              43.619             43.720             43.823             43.929 Ja

Arbejdsskadeområdet til 
KEID Service med P/L

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Arbejdsskadeområdet til KEID 
Service med P/L

              -1.024               -1.024               -1.024               -1.024               -1.024               -1.024 Ja

Arbejdsskadeområdet til 
KEID Service med P/L

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Arbejdsskadeområdet til KEID 
Service med P/L

          -57.090            -57.186           -57.285           -57.386           -57.489           -57.595 Ja

Vedligehold til 
Smedetoften, 
trykhedsfremmende 
byrum

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til 
projektet "Smedetoften - 
Trykhedsfremmende byrum" til 
KEID, fra TMFs pulje til afledt drift. 
Senere hen skal BUF overtage en 
del af budgettet.

                 -951                 -964                 -964                 -964                 -964                 -964 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Vedligehold til 
Smedetoften, 
trykhedsfremmende 
byrum

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til 
projektet "Smedetoften - 
Trykhedsfremmende byrum" til 
KEID, fra TMFs pulje til afledt drift. 
Senere hen skal BUF overtage en 
del af budgettet.

                   951                   964                   964                   964                   964                   964 Ja

Arbejdsskade flyttes fra KS 
til KEID

ØU Service
1174 - KEID 
Fællesordninger

KK-arbejdsskade udgift
Arbejdsskade flyttes fra KS til 
KEID

                  960                   960                   960                   960                   960                   960 
Ja, fra 
2031

Arbejdsskadeområdet til 
KEID Service uden P/L

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Arbejdsskadeområdet til KEID 
Service uden P/L

                -960                 -960                 -960                 -960                 -960                 -960 
Ja, fra 
2031

Frafaldsaftale med KL  
vedr COK og Komponent

ØU Finansposter 2500 - Finansposter
Langfristede 
balancepost.

udgift

Komponent er en 
sammenlægning af COK (Center 
for Offentlig 
Kompetenceudvikling), KLK (KL’s 
Konsulentvirksomhed) og KL’s 
ledelsesområde. Der er indgået 
615 t.kr. i forbindelse med en 
frafaldsaftale, hvilket medføre 
kurstab på den resterende værdi

              -1.204                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Frafaldsaftale med KL  
vedr COK og Komponent

ØU Finansposter 2500 - Finansposter Renter mv udgift

Komponent er en 
sammenlægning af COK (Center 
for Offentlig 
Kompetenceudvikling), KLK (KL’s 
Konsulentvirksomhed) og KL’s 
ledelsesområde. Der er indgået 
615 t.kr. i forbindelse med en 
frafaldsaftale, hvilket medføre 
kurstab på den resterende værdi

               1.204                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Betaling for SurveyXact - 
ØKF

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Ny 3-årig kontrakt for 2021-23 
med Rambøll om adgang til 
SurveyXact med Single Sign On. 
BRK har d. 15.1.21 godkendt 
fordelingen af udgiften mellem 
forvaltningerne ift. andelen af 
brugere af programmet pr. 
november 2020.

                   -38                    -38                    -38                        -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Betaling for SurveyXact - 
ØKF

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Ny 3-årig kontrakt for 2021-23 
med Rambøll om adgang til 
SurveyXact med Single Sign On. 
BRK har d. 15.1.21 godkendt 
fordelingen af udgiften mellem 
forvaltningerne ift. andelen af 
brugere af programmet pr. 
november 2020.

                     38                      38                      38                        -                          -                          -   Nej

Kvantumrapporter udv. Af 
løsningsforslag, BRK jan. 
21, KEID

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Kvantumrapporter udv. Af 
løsningsforslag, BRK jan. 21

                        9                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Kvantumrapporter 
udvikling og finansiering 
af løsningsforsla

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift
BRK har besluttet fordeling af 
udgifter vedr. udvikling af 
kvantumrapporter

                      -9                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Kvantum, økonomirap. Til 
decentrale ledere, BRK jan 
21, KEID

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Kvantum, økonomirap. Til 
decentrale ledere, BRK jan 21

                        3                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Økonomirapporter til 
decentrale ledere jan. 
2021

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift
BRK har besluttet fordeling af 
udgifter vedr. udvikling af 
kvantumrapporter

                      -3                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Ændret indtægtskrav på 
drift

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

udgift

Ændret opkrævning i 
driftsregnskaber medfører 
nedskrivning af indtægtskrav i 
ejendomsadministrationen og 
tilsvarende budgetreduktion på 
grundbudgettet.

              2.842               6.726               6.726               6.726               6.726               6.726 Ja

Ændret indtægtskrav på 
drift

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Ændret opkrævning i 
driftsregnskaber medfører 
nedskrivning af indtægtskrav i 
ejendomsadministrationen og 
tilsvarende budgetreduktion på 
grundbudgettet.

            -2.842              -6.726              -6.726              -6.726              -6.726              -6.726 Ja

Skole på 
Strandboulevarden

ØU Anlæg
3172 - KEID, GB til 
vedligehold, anlæg

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Skole på Strandboulevarden - 
overførsel fra Byggeri København 
til udbedring af CTS-anlæg 
(Oprindelig BR beslutning BR 10-
10-2013 punkt 34)

                1.000                        -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Skole på 
Strandboulevarden

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Skole på Strandboulevarden - 
overførsel fra BYK til udbedring af 
central tilstands-styring 
(Oprindelig på 
Borgerrepræsentationen10-10-
2013 punkt 34)

              -1.000                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

Udmøntning af 
vedligehold 
kunstgræsbane 
Kulbaneparken

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Udmøntning af midler til drift af 
lysanlæg ved kunstgræsbane i 
Kulbaneparken

                   -29                    -52                    -52                    -52                    -52                    -52 Ja

Udmøntning af 
vedligehold 
kunstgræsbane 
Kulbaneparken

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift
Udmøntning af midler til drift af 
lysanlæg ved kunstgræsbane i 
Kulbaneparken

                     29                      52                      52                      52                      52                      52 Ja

Udmøntning af 
vedligehold til Elstarvej 5

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Udmøntning af midler til 
vedligehold af nøglefærdig 
daginstitutionen Børnehuset 
Grønttorvet, Elstarvej 5

                  292                   350                   350                   350                   350                   350 Ja

Udmøntning af 
vedligehold til Elstarvej 5

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af midler til 
vedligehold af nøglefærdig 
daginstitutionen Børnehuset 
Grønttorvet, Elstarvej 5

                -292                 -350                 -350                 -350                 -350                 -350 Ja

Udmøntning af 
vedligehold til Jane 
Addams Vej 4

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Udmøntning af midler til 
vedligehold af nybygget 
daginstitution Vandkanten, Jane 
Addams Vej 4

                   127                    217                    217                    217                    217                    217 Ja

Udmøntning af 
vedligehold til Jane 
Addams Vej 4

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af midler til 
vedligehold af nybygget 
daginstitution Vandkanten, Jane 
Addams Vej 4

                 -127                  -217                  -217                  -217                  -217                  -217 Ja

Fremtidens Web - lån 1 - 
nulstilling

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Fremtidens Web - lån 1 - 
nulstilling af korrektion fra 1. 
fejebakke 2021

                  252                   252                   252                   252                        -                          -   Nej

Fremtidens Web - lån 1 - 
betaling

ØU Service
1160 - Byggeri 
København, drift

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Afdrag på lån 1 (2020) til 
fremtidens web i KFF

                       -1                        -1                        -1                        -1                        -                          -   Nej

Fremtidens Web - lån 1 - 
betaling

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift
Afdrag på lån 1 (2020) til 
fremtidens web i KFF

                 -106                  -106                  -106                  -106                        -                          -   Nej

Fremtidens Web - lån 1 - 
betaling

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Afdrag på lån 1 (2020) til 
fremtidens web i KFF

                   -40                    -40                    -40                    -40                        -                          -   Nej

Fremtidens Web - lån 1 - 
betaling

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Afdrag på lån 1 (2020) til 
fremtidens web i KFF

                   -62                    -62                    -62                    -62                        -                          -   Nej

Fremtidens Web - lån 1 - 
betaling

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Afdrag på lån 1 (2020) til 
fremtidens web i KFF

                   -44                    -44                    -44                    -44                        -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevilling til nedtagning af 
pav. Ålekistevej

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Bevilling til nedtagning af 
pavilloner og reetablering af 
område, hvor pav. Har stået 
overføres til projekt, hvor udgiften 
afholdes. (Damhusengens Skole, 
Skole og DI)

              2.784 Nej

Bevilling til nedtagning af 
pav. Ålekistevej

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Bevilling til nedtagning af 
pavilloner og reetablering af 
område, hvor pav. Har stået 
overføres til projekt, hvor udgiften 
afholdes. (Nedtag 1495 
Ålekistevej 121A, 10 grupper)

             -2.784 Nej

Flytning af 
indtægtsbevilling

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. 
Indtægtsbevilling fra projekt 1639 
Christianshavn Sk Kap B2014 til 
projekt Udestår 1639 
Christianshavn Sk Kap B2014 
(1639 Christianshavns Sk, Kap 
B2014)

                   133 Nej

Flytning af 
indtægtsbevilling

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. 
Indtægtsbevilling fra projekt 1639 
Christianshavn Sk Kap B2014 til 
projekt Udestår 1639 
Christianshavn Sk Kap B2014 
(Udestår 1639 Christianshavn Sk 
Kap B2014)

                 -133 Nej

Ørestads Boulevard 200 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Andel af puljen Forlængelse af 
pav. til midlertidig løs. Fordeles til 
det projekt jf. politisk beslutning 
Budget21 (Forlæng. af pav. 
Ørestads Boulevard 200)

               2.164 Nej

Ørestads Boulevard 200 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Andel af puljen Forlængelse af 
pav. til midlertidig løs. Fordeles til 
det projekt jf. politisk beslutning 
Budget21 (Forlængelse af pav. til 
midlertidig løs.)

             -2.164 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Ørestads Boulevard 202 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Andel af puljen Forlængelse af 
pav. til midlertidig løs. Fordeles til 
det projekt jf. politisk beslutning 
Budget21 (Forlæng. af pav. 
Ørestads Boulevard 202)

              3.344 Nej

Ørestads Boulevard 202 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Andel af puljen Forlængelse af 
pav. til midlertidig løs. Fordeles til 
det projekt jf. politisk beslutning 
Budget21 (Forlængelse af pav. til 
midlertidig løs.)

             -3.344 Nej

Husum Skole FFT_1 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Tilbageførsel af IO - erstattes af 
bev. ændring - Fordeling af FFT 
midler. (2249 Teknisk 
reperiodisering)

             13.670 Nej

Husum Skole FFT_1 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift
Tilbageførsel af IO - erstattes af 
bev. ændring - Fordeling af FFT 
midler. (2476 Husum Skole FFT)

           -13.670 Nej

Husum Skole FFT ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Fordeling af FFT midler budget 
2017. En intern omplacering 
ændres til bev. ændring for at få 
politisk godkendelse. (2249 
Teknisk reperiodisering)

           -13.670 Nej

Husum Skole FFT ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Fordeling af FFT midler budget 
2017. En intern omplacering 
ændres til bev. ændring for at få 
politisk godkendelse. (2476 
Husum Skole FFT)

             13.670 Nej


