Bilag E Forligsparternes underændringsforslag til budget 2022
Forligsparterne (AØBFVÅO, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Kåre Traberg Smidt
(løsgænger)) fremsætter nedenstående underændringsforslag til budget 2022. Forslagene er
indarbejdet i afstemningsprogrammet til budget 2022.
Forligsparternes underændringsforslag
I forbindelse med kvalitetssikring af forligsparternes budgetaftale har Teknik- og
Miljøforvaltningen konstateret, at der udestår finansiering på 1,9 mio. kr. på service i 2024 til
ændringsforslag Æ160 5.000 grønne parkeringspladser. Forligsparterne er enige om at finansiere
udgifterne på 1,9 mio. kr. på service i 2024 med overskydende finansiering sfa. afrundinger i
regnearket til budgetforhandlingerne.
UÆ160 5.000 grønne parkeringspladser
Parterne er enige om at afsætte yderligere 1,9 mio. kr. på service i 2024 til at etablere og til drift af
4.100 p-pladser til el-biler med ladeinfrastruktur og 900 p-pladser til delebiler. Der afsættes
således i alt 5,4 mio. kr. på service i 2024 til etablering og drift af 5.000 grønne parkeringspladser i
stedet for de i budgetaftalen afsatte 3,5 mio. kr. Parterne er enige om at finansiere udgiften med
1,9 mio. kr. fra afrundinger i regnearket til budgetforhandlingerne.
Forligsparternes tekniske underændringsforslag
I forbindelse med udarbejdelsen af afstemningsprogrammet fremsættes i lighed med tidligere år
følgende tekniske underændringsforslag.
UÆ224, UF25 Servicebufferpuljen Budgetoverholdelse/overførselssag - servicebufferpuljer
2022
Forligsparterne fremsætter som følge af afrundinger på de fremsatte ændringsforslag på
styringsområdet service underændringsforslag på servicebufferpuljen på 4,4 mio. kr. i 2022 på
service, således at den aftalte serviceramme for Københavns Kommunes i budgetaftale 2022 på
28.526 mio. kr. fastholdes. Servicebufferpuljen udgør herefter 154,4 mio. kr. Stigningen
mellemfinansieres på kassen.
UÆH23 Aftaleoverholdelse og budgetprincipper - teknisk reperiodisering af anlægsmidler
Forligsparterne fremsætter underændringsforslag vedrørende reperiodisering af anlægsudgifter
med henblik på udmøntning af hensigtserklæring H23 Aftaleoverholdelse og budgetprincipper teknisk reperiodisering af anlægsmidler, for at overholde det aftalte niveau på
bruttoanlægsudgifter på 4,662 mia. kr. i 2022.
Der foretages således en teknisk fremrykning på 48,8 mio. kr. på anlæg fra 2023 til 2022 sfa.
afvigelse mellem anlægsmåltal og budget i 2022.
UF26 Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme
Som følge af kvalificeringen af udgifter og indtægter i forhold til korrekt afrunding og korrekt
periodisering på år i forhold til regnearket til budgetforhandlingernes opgørelse tilpasses
omplaceringen af finansieringen mellem årene ved periodisering på kassen, således økonomien er
i balance fra 2021 til 2030, som er årrækken, hvor udgifter og indtægter falder.

