
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Adm tilpasning til skøn 
jobcenterbevilling

BIU Service
3510 - 
Beskæftigelsesindsats

Jobcenterdrift udgift

BAE (3. sag 2021) - Administrativ 
tilpasning af skøn mellem 
hovedprodukter på bevillingen 
Beskæftigelsesindsats.Tilpasninge
n er baseret på seneste skøn for 
forbruget.

                -600                       -                         -                         -                         -   Nej

Adm tilpasning til skøn 
jobcenterbevilling

BIU Service
3510 - 
Beskæftigelsesindsats

København 
Erhvervsservice

udgift

BAE (3. sag 2021) - Administrativ 
tilpasning af skøn mellem 
hovedprodukter på bevillingen 
Beskæftigelsesindsats.Tilpasninge
n er baseret på seneste skøn for 
forbruget.

              6.300                       -                         -                         -                         -   Nej

Adm tilpasning til skøn 
jobcenterbevilling

BIU Service
3510 - 
Beskæftigelsesindsats

Ydelsesadministr
ation

udgift

BAE (3. sag 2021) - Administrativ 
tilpasning af skøn mellem 
hovedprodukter på bevillingen 
Beskæftigelsesindsats.Tilpasninge
n er baseret på seneste skøn for 
forbruget.

             -5.700                       -                         -                         -                         -   Nej

Adm tilpasning til skøn 
Adm-bevilling

BIU Service 3520 - Administration
Administrative 
fællesudgifter

udgift

BAE (3. sag 2021) - Administrativ 
tilpasning af skøn mellem 
hovedprodukter på bevillingen 
Administration. Bevillingen er ikke 
tidligere varigt fordelt på 
hovedprodukter.

          -23.600           -23.600           -23.600           -23.600           -23.600 Ja

Adm tilpasning til skøn 
Adm-bevilling

BIU Service 3520 - Administration
Support af 
jobcentre

udgift

BAE (3. sag 2021) - Administrativ 
tilpasning af skøn mellem 
hovedprodukter på bevillingen 
Administration. Bevillingen er ikke 
tidligere varigt fordelt på 
hovedprodukter.

            23.600             23.600             23.600             23.600             23.600 Ja

Flygtning til rette bevilling 
- COVID-19 udgifter 1. 
halvår

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Udgifter relateret til COVID-19 - 
BUU - flytning til den rigtig 
bevilling

             16.874                       -                         -                         -                         -   Nej

Flygtning til rette bevilling 
- COVID-19 udgifter 1. 
halvår

BUU Service 3350 - Undervisning Undervisning udgift
Udgifter relateret til COVID-19 - 
BUU - flytning til den rigtig 
bevilling

           -16.874                       -                         -                         -                         -   Nej

Beløb (1.000 kr.)



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Justering af gebyrindt. og 
reduktion i ekstra medl. 
tilskud

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Tilskud udgift

Der er et misforhold mellem de 
budgetterede gebyrindtægter 
med de reelle gebyrindtægter på 
leje af idrætsfaciliteter. Derfor 
søges der om nedjustering af 
indtægtsbevillingen. Tilsvarende 
nedjusteres udgiftsbevillingen på 
medlemstilskud.

            -7.462             -7.462             -7.462             -7.462             -7.462 Ja

Justering af gebyrindt. og 
reduktion i ekstra medl. 
tilskud

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Tilskud Indtægt

Der er et misforhold mellem de 
budgetterede gebyrindtægter 
med de reelle gebyrindtægter på 
leje af idrætsfaciliteter. Derfor 
søges der om nedjustering af 
indtægtsbevillingen. Tilsvarende 
nedjusteres udgiftsbevillingen på 
medlemstilskud.

              7.462               7.462               7.462               7.462               7.462 Ja

Finansiering af Deloitte 
analyse Servicekultur_2

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.

                   -50                       -                         -                         -                         -   Nej

Finansiering af Deloitte 
analyse Servicekultur_2

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.

                 -167                       -                         -                         -                         -   Nej

Finansiering af Deloitte 
analyse Servicekultur_2

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.

                 -105                       -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af Deloitte 
analyse Servicekultur_2

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.

                   -77                       -                         -                         -                         -   Nej

Finansiering af Deloitte 
analyse Servicekultur_2

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.

                  400                       -                         -                         -                         -   Nej

Finansiering af Copydan SUD Service 3100 - Hjemmepleje Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -5                       -5                       -5                       -5 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                       -15                     -15                     -15                     -15 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                       -10                     -10                     -10                     -10 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -2                       -2                       -2                       -2 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af Copydan SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -5                       -5                       -5                       -5 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -35                    -35                    -35                    -35 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                       -18                     -18                     -18                     -18 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -2                       -2                       -2                       -2 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -2                       -2                       -2                       -2 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -5                       -5                       -5                       -5 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af Copydan SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -50                    -50                    -50                    -50 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                        -11                      -11                      -11                      -11 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -63                    -63                    -63                    -63 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -9                       -9                       -9                       -9 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -111                    -111                    -111                    -111 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -54                    -54                    -54                    -54 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af Copydan SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                       -51                     -51                     -51                     -51 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -4                       -4                       -4                       -4 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -46                    -46                    -46                    -46 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                        -11                      -11                      -11                      -11 Ja

Finansiering af Copydan SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. Copydan 
som berører alle arbejdspladser i 
SOF. Forvaltningen har besluttet 
at samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      510                    510                    510                    510 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -8                       -8                       -8                       -8 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -24                    -24                    -24                    -24 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                       -15                     -15                     -15                     -15 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -3                       -3                       -3                       -3 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -8                       -8                       -8                       -8 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -55                    -55                    -55                    -55 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -28                    -28                    -28                    -28 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -3                       -3                       -3                       -3 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -4                       -4                       -4                       -4 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -7                       -7                       -7                       -7 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -78                    -78                    -78                    -78 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                       -18                     -18                     -18                     -18 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -99                    -99                    -99                    -99 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                       -13                     -13                     -13                     -13 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                    -174                  -174                  -174                  -174 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -85                    -85                    -85                    -85 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -80                    -80                    -80                    -80 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -6                       -6                       -6                       -6 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -72                    -72                    -72                    -72 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                       -18                     -18                     -18                     -18 Ja

Finansiering af 
Blanketlicens

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
Blanketlicens som berører alle 
arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                     798                   798                   798                   798 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -4                       -4                       -4                       -4 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                        -11                      -11                      -11                      -11 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -7                       -7                       -7                       -7 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                          -1                        -1                        -1                        -1 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -4                       -4                       -4                       -4 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -25                    -25                    -25                    -25 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                       -13                     -13                     -13                     -13 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                          -1                        -1                        -1                        -1 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -2                       -2                       -2                       -2 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -3                       -3                       -3                       -3 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -36                    -36                    -36                    -36 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -8                       -8                       -8                       -8 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -45                    -45                    -45                    -45 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -6                       -6                       -6                       -6 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -79                    -79                    -79                    -79 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -39                    -39                    -39                    -39 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -36                    -36                    -36                    -36 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -3                       -3                       -3                       -3 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                      -33                    -33                    -33                    -33 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                         -8                       -8                       -8                       -8 Ja

Finansiering af 
ChangeDriver

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

Forvaltningen bliver årligt 
opkrævet en afgift vedr. 
programmet ChangeDriver som 
berører alle arbejdspladser i SOF.  
Forvaltningen har besluttet at 
samle budgettet til afregningen 
som tidligere har været spredt ud.

                      -                     364                   364                   364                   364 Ja

TV02 - Medarbejderens 
Plan

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til frikøb af 
medarbejdere ifm. udarbejdelse 
af Medarbejderens Plan.

                   175                       -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TV02 - Medarbejderens 
Plan

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til frikøb af 
medarbejdere ifm. udarbejdelse 
af Medarbejderens Plan.

                   175                       -                         -                         -                         -   Nej

TV02 - Medarbejderens 
Plan

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til frikøb af 
medarbejdere ifm. udarbejdelse 
af Medarbejderens Plan.

                -350                       -                         -                         -                         -   Nej

TV02 - Onboarding SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til CAS samt 
Den Sociale Hjemmepleje ang. 
bedre onboarding.

                  270                       -                         -                         -                         -   Nej

TV02 - Onboarding SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til CAS samt 
Den Sociale Hjemmepleje ang. 
bedre onboarding.

                  200                       -                         -                         -                         -   Nej

TV02 - Onboarding SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til CAS samt 
Den Sociale Hjemmepleje ang. 
bedre onboarding.

                -470                       -                         -                         -                         -   Nej

TV02 - Ekstra omk til 
screening Bedreord, 
talogit

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til 
dataunderstøttelse ifm. screening 
Bedreord og TalogIt

                     50                       -                         -                         -                         -   Nej

TV02 - Ekstra omk til 
screening Bedreord, 
talogit

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til 
dataunderstøttelse ifm. screening 
Bedreord og TalogIt

                   -50                       -                         -                         -                         -   Nej

TV02 - Onboarding - 
mentoruddannelse

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til 
mentoruddannelse ifm. 
Onboarding.

                     80                       -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TV02 - Onboarding - 
mentoruddannelse

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til 
mentoruddannelse ifm. 
Onboarding.

                   -80                       -                         -                         -                         -   Nej

Arbejder Adlers hus SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

Budget til betaling af 16 
aflastningspladser under 
Arbejder Adlers Hus er placeret i 
Hjemmeplejen, mens betalingen 
foretages under Udsatte Voksne, 
hvorfor budgettet flyttes.

                      -               -2.699                       -                         -                         -   Nej

Arbejder Adlers hus SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Budget til betaling af 16 
aflastningspladser under 
Arbejder Adlers Hus er placeret i 
Hjemmeplejen, mens betalingen 
foretages under Udsatte Voksne, 
hvorfor budgettet flyttes.

                      -                 2.699                       -                         -                         -   Nej

Balancesag ifm. 2. 
kvartalsprognose

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

SUD 20.08.2021 pkt. 2: SUD 
besluttede på udvalgsmødet d. 
20/8 2021 at flytte af midler fra 
tværgående opgaver og 
administration til borgere med 
handicap, samt fra borgere med 
sindslidelse til udsatte voksne.

               7.100                       -                         -                         -                         -   Nej

Balancesag ifm. 2. 
kvartalsprognose

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

SUD 20.08.2021 pkt. 2: SUD 
besluttede på udvalgsmødet d. 
20/8 2021 at flytte af midler fra 
tværgående opgaver og 
administration til borgere med 
handicap, samt fra borgere med 
sindslidelse til udsatte voksne.

               6.100                       -                         -                         -                         -   Nej

Balancesag ifm. 2. 
kvartalsprognose

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

SUD 20.08.2021 pkt. 2: SUD 
besluttede på udvalgsmødet d. 
20/8 2021 at flytte af midler fra 
tværgående opgaver og 
administration til borgere med 
handicap, samt fra borgere med 
sindslidelse til udsatte voksne.

              -7.100                       -                         -                         -                         -   Nej

Balancesag ifm. 2. 
kvartalsprognose

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

SUD 20.08.2021 pkt. 2: SUD 
besluttede på udvalgsmødet d. 
20/8 2021 at flytte af midler fra 
tværgående opgaver og 
administration til borgere med 
handicap, samt fra borgere med 
sindslidelse til udsatte voksne.

              -6.100                       -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TV02 - Frikøb af 
medarbejdere 
Fleksjobmesse 2021

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til frikøb af 
medarbejdere til fleksjobmesse 
2021.

                     35                       -                         -                         -                         -   Nej

TV02 - Frikøb af 
medarbejdere 
Fleksjobmesse 2021

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse 
udmeldes budget til frikøb af 
medarbejdere til fleksjobmesse 
2021.

                   -35                       -                         -                         -                         -   Nej

Lønmidler fra nedlagt 
stilling ifm. 
organisationsændring

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: I forlængelse af 
en omorganisering som følge af 
TV03  Investering i tids- og 
opgaveoptimerende indsatser, 
flyttes lønmidler fra en nedlagt 
stilling centralt til borgercentret 
med henblik på at styrke 
stabsunderstøttelsen.

                      -                      714                    714                    714                    714 Ja

Lønmidler fra nedlagt 
stilling ifm. 
organisationsændring

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: I forlængelse af 
en omorganisering som følge af 
TV03  Investering i tids- og 
opgaveoptimerende indsatser, 
flyttes lønmidler fra en nedlagt 
stilling centralt til borgercentret 
med henblik på at styrke 
stabsunderstøttelsen.

                      -                    -714                  -714                  -714                  -714 Ja

Krematoriedrift TMU Service 1000 - Ordinær drift
Myndighed/bypla
nlægning

Indtægt

På baggrund af bl.a. en faldende 
rente på kapitalmidler skal 
borgerne betale en lavere takst for 
kremering på kirkegårdsområdet. 
Indtægterne er opdelt på to 
bevillinger under service, ordinær 
drift og krematoriedrift.

                -750                 -750                 -750                 -750                 -750 Ja

Krematoriedrift TMU Service 1022 - Krematoriedrift
Myndighed/bypla
nlægning

Indtægt

På baggrund af bl.a. en faldende 
rente på kapitalmidler skal 
borgerne betale en lavere takst for 
kremering på kirkegårdsområdet. 
Indtægterne er opdelt på to 
bevillinger under service, ordinær 
drift og krematoriedrift.

                  750                   750                   750                   750                   750 Ja

TM127 Forbedrede 
offentlige toiletter

TMU Service 1000 - Ordinær drift Renhold udgift

I Budget 2020 blev bevilget 2,4 
mio. kr. i 2021 og 2022 i 
servicemidler på Teknik- og 
Miljøudvalgets område til 
forbedrede toiletter (TM127).

             -2.400             -2.445                       -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TM127 Forbedrede 
offentlige toiletter

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Renhold udgift

I Budget 2020 blev bevilget 2,4 
mio. kr. i 2021 og 2022 i 
servicemidler på Teknik- og 
Miljøudvalgets område til 
forbedrede toiletter (TM127).

              2.400               2.445                       -                         -                         -   Nej

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1160 - Byggeri 
København, drift

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indkøbseffektiviseringer på fælles 
aftaler (Budget 2022) inklusiv 
residual

                      -                    -105                  -105                  -105                  -105 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1160 - Byggeri 
København, drift

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Investeringsforslag BC05 i Budget 
2022 om Øget indsats på 
indhentning af indtægter for 
Københavns Kommune

                      -                         -2                       -2                       -2                       -2 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
Managementydelser SKI 17.11 og 
17.14

                      -                -1.258              -1.258              -1.258              -1.258 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
FE - VVS

                      -                         -9                       -9                       -9                       -9 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
FE - Elektriker

                      -                         -9                       -9                       -9                       -9 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
Dynamisk IT konsulenter KIT

                      -                      -24                    -24                    -24                    -24 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
FE - Glarmester

                      -                         -2                       -2                       -2                       -2 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
Bystrategisk rådgivning

                      -                   -435                 -435                 -435                 -435 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
Kantine - Rådhuset

                      -                    -173                  -173                  -173                  -173 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
Kontormøbler SKI aftale 50.31

                      -                      -39                    -39                    -39                    -39 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
KOP plan Effektivisering Fælles 
materielstyring TMF

                      -                       -18                     -18                     -18                     -18 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
KOP Plan Effektivisering af 
køretøjer og materiel i SKI TMF

                      -                       -18                     -18                     -18                     -18 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
Fødevarer totalleverandør - BUF

                      -                      -27                    -27                    -27                    -27 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
Medieovervågning/nyhedsarkiv

                      -                      -33                    -33                    -33                    -33 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
Kontorartikler

                      -                         -4                       -4                       -4                       -4 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
KOP plan undersøgelse af 
spildevand og net tariffer CFI

                      -                         -3                       -3                       -3                       -3 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
KOP plan effektivisering opsigelse 
af inaktive ATU linjer

                      -                         -2                       -2                       -2                       -2 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
KOP plan effektivisering 
Konsolidering af SMS-gateways 
KFF

                      -                          -1                        -1                        -1                        -1 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
BC05 Øget indsats på 
indhentning af indtægter, varig 
drift

                      -                    -132                  -132                  -132                  -132 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
VB2022 Indkøbseffektiviseringer 
og effektivisering fra Momscase.

                      -               -2.836             -2.836             -2.836             -2.836 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
FE - Maler og Murer

                      -                         -4                       -4                       -4                       -4 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
E2022 Indkøbseffektiviseringer: 
Residual og Idræts- og 
genoptræningsud

                      -                        29                      29                      29                      29 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indkøbseffektiviseringer på fælles 
aftaler (Budget 2022) inklusiv 
residual og BC05

                      -                 6.333               6.333               6.333               6.333 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indkøbseffektivisering vedr. 
husleje via KEID. Dette beløb 
tages fra overheadpuljen i KIT.

                      -                    -135                  -135                  -135                  -135 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indkøbdseff. Vedr. husleje, 
kontormøbler og kontorartikler

                      -                       -14                     -14                     -14                     -14 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indkøbdseffektivisering vedr. 
managementydelser

                      -                   -202                 -202                 -202                 -202 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indkøbseffektivisering vedr. 
genudbud af office 365 licenser

                      -                    -163                  -163                  -163                  -163 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indkøbseff. Vedr. BC05 Øget 
indsats på indhentning af 
indtægter

                      -                    -182                  -182                  -182                  -182 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indkøbseffektivisering vedr. 
konsulenter

                      -                    -519                  -519                  -519                  -519 Ja

ØKF 
Indkøbseffektiviseringer 
budget 2022

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indkøbseffektivisering vedr. KOP 
plan

                      -                       -13                     -13                     -13                     -13 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

"KK skal have nye hjemmesider og 
intranet. Koncernkommunikation 
koordinere ØKF's forvaltningens 
migrering af indhold, og alle sider 
på web og intra skal være live med 
udgangen af 2021. KEID's andel af 
udgiften til ekstra ressourcer.

                   157                       -                         -                         -                         -   Nej

Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift
Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

                 -157                       -                         -                         -                         -   Nej

Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

"KK skal have nye hjemmesider og 
intranet. Koncernkommunikation 
koordinere ØKF's forvaltningens 
migrering af indhold, og alle sider 
på web og intra skal være live med 
udgangen af 2021. KS andel af 
udgiften til ekstra ressourcer.

                   157                       -                         -                         -                         -   Nej

Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

                 -157                       -                         -                         -                         -   Nej

Korrekt placering af 
internt lån vedr. 
Barselsfonden

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Omplacering af budgetkorrektion 
vedr. internt lån på Barselsfonden 
for merforbrug i 2020, som skal 
tages fra KS serviceramme og ikke 
Barselsfondens budget.

                      -                      -24                    -24                    -24                    -24 
Til 
2031

Korrekt placering af 
internt lån vedr. 
Barselsfonden

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Omplacering af budgetkorrektion 
vedr. internt lån på Barselsfonden 
for merforbrug i 2020, som skal 
tages fra KS serviceramme og ikke 
Barselsfondens budget.

                      -                        24                      24                      24                      24 
Til 
2031

Korrekt placering af 
internt lån vedr. 
Arbejdsskadeordningen

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Omplacering af budgetkorrektion 
vedr. internt lån på 
Arbejdsskadeordningen for 
merforbrug i 2020, som skal tages 
fra KS serviceramme og ikke 
Barselsfondens budget.

                      -                       -17                     -17                     -17                     -17 
Til 
2031

Korrekt placering af 
internt lån vedr. 
Arbejdsskadeordningen

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Omplacering af budgetkorrektion 
vedr. internt lån på 
Arbejdsskadeordningen for 
merforbrug i 2020, som skal tages 
fra KS serviceramme og ikke 
Barselsfondens budget.

                      -                         17                       17                       17                       17 
Til 
2031

Rymarksvej 131 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift
Indbetaling fra SWECO i 
forbindelse med forlig

                     50                       -                         -                         -                         -   Nej

Rymarksvej 131 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt
Indbetaling fra SWECO i 
forbindelse med forlig

                   -50                       -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Rymarksvej 131_1 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift
Indbetaling fra Roust Træ A/S i 
forbindelse med forlig

                      18                       -                         -                         -                         -   Nej

Rymarksvej 131_1 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt
Indbetaling fra Roust Træ A/S i 
forbindelse med forlig

                    -18                       -                         -                         -                         -   Nej

Rymarksvej 131_2 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift
Indbetaling fra Tryg forsikring i 
forbindelse med forlig

                     29                       -                         -                         -                         -   Nej

Rymarksvej 131_2 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt
Indbetaling fra Tryg forsikring i 
forbindelse med forlig

                   -29                       -                         -                         -                         -   Nej

Rymarksvej 131_3 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift
Indbetaling fra ASON i 
forbindelse med forlig

                     23                       -                         -                         -                         -   Nej

Rymarksvej 131_3 ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt
Indbetaling fra ASON i 
forbindelse med forlig

                   -23                       -                         -                         -                         -   Nej

Tingbjerg 
Bibliotek/Kulturhus

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift Forlig COBE                   400                       -                         -                         -                         -   Nej

Tingbjerg 
Bibliotek/Kulturhus

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt Forlig COBE                 -400                       -                         -                         -                         -   Nej

Kløvermarkens 
Idrætsanlæg; øget 
belysning - Vedligehold

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Kløvermarkens Idrætsanlæg; øget 
belysning - overførsel af varige 
driftsmidler til vedligehold 
(Budgetaftale 2021 ØK71)

                        4                      24                      24                      24                      24 Ja

Kløvermarkens 
Idrætsanlæg; øget 
belysning - Vedligehold

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Kløvermarkens Idrætsanlæg; øget 
belysning - overførsel af varige 
driftsmidler til vedligehold 
(Budgetaftale 2021 ØK71)

                      -4                    -24                    -24                    -24                    -24 Ja

KS til KIT korrektion ØKF 
digitaliserings kontor

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
KS til KIT korrektion ØKF 
digitaliserings kontor

                -393               -1.601               -1.601               -1.601               -1.601 Ja

KS til KIT korrektion ØKF 
digitaliserings kontor

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
KS til KIT korrektion ØKF 
digitaliserings kontor

                  393                 1.601                 1.601                 1.601                 1.601 Ja

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

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Kvantumrapporter udv. Af 
løsningsforslag, BRK jan. 21

                        5                       -                         -                         -                         -   Nej

Kvantumrapporter 
godkendt på BRK

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Kvantumrapporter godkendt på 
BRK

                      -5                       -                         -                         -                         -   Nej

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

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

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

                       2                       -                         -                         -                         -   Nej

Økonomirapporter til 
decentrale ledere jan. 
2021:

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Økonomirapporter til decentrale 
ledere jan. 2021:

                      -2                       -                         -                         -                         -   Nej

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

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Kvantumrapporter udv. Af 
løsningsforslag, BRK jan. 21, KIT

                        6                       -                         -                         -                         -   Nej

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

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Kvantumrapporter udv. Af 
løsningsforslag, BRK jan. 21, KIT

                      -6                       -                         -                         -                         -   Nej

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

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

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

                       2                       -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)
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2022
(2022 P/L)
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Beløb (1.000 kr.)

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

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

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

                      -2                       -                         -                         -                         -   Nej

Overførsel af 
Arbejdsskade til KEID

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Overførsel af arbejdsskade til KEID 
- Nulstilling af konvertering af 
Overførselsmidler

                  902                   902                   902                   902                   902 Ja

Overførsel af 
Arbejdsskade til KEID

ØU
Overførsler 
mv.

7121 - Fællesordn. 
Efterspørgselsst. 
Overførsl.

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Overførsel af arbejdsskade til KEID 
- Nulstilling af konvertering af 
Overførselsmidler

                -902                 -902                 -902                 -902                 -902 Ja

korrektion på overførsler 
ifm. flytning af 
arbejdsskade

ØU Service
1174 - KEID 
Fællesordninger

KK-arbejdsskade udgift

korrektion på overførsler ifm. 
Flytning af arbejdsskade fra KS til 
KEID, jf. BIF praksis om del af 
bidrag som overførsler

                -902                 -902                 -902                 -902                 -902 Ja

korrektion på overførsler 
ifm. flytning af 
arbejdsskade

ØU
Overførsler 
mv.

7170 - KEID, 
Overførsler m.v.

KK-arbejdsskade udgift

korrektion på overførsler ifm. 
Flytning af arbejdsskade fra KS til 
KEID, jf. BIF praksis om del af 
bidrag som overførsler

                  902                   902                   902                   902                   902 Ja

Fordeling af grundbudget 
til vedligehold

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Grundbudget til vedligehold 
ligger både på service og 
overførlser, afhængig af de 
ejendomme forbruget har ramt. I 
mdr. 1-9 2021 er 0,17 % af 
forbruget på overførsler. 
Budgettet tilpasses.

              2.890                       -                         -                         -                         -   Nej

Fordeling af grundbudget 
til vedligehold

ØU
Overførsler 
mv.

7170 - KEID, 
Overførsler m.v.

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Grundbudget til vedligehold 
ligger både på service og 
overførlser, afhængig af de 
ejendomme forbruget har ramt. I 
mdr. 1-9 2021 er 0,17 % af 
forbruget på overførsler. 
Budgettet tilpasses.

             -2.890                       -                         -                         -                         -   Nej

KEID til KIT korrektion ØKF 
digitaliserings kontor (ben 
i KE

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift
KEID til KIT korrektion ØKF 
digitaliserings kontor (ben i KEID)

                -288              -1.644              -1.644              -1.644              -1.644 Ja

KEID til KIT korrektion ØKF 
digitaliseringskontor, ben 
i KIT

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Modtagelse af midler i KIT fra to 
medarbejdere, som er flyttet fra 
KEID til det nye ØKF 
Digitaliseringskontor

                  288                1.644                1.644                1.644                1.644 Ja

Skolen på Islands Brygge. 
Omlægning af 4 
hovedledninger.

ØU Anlæg
3172 - KEID, GB til 
vedligehold, anlæg

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Skolen på Islands Brygge. 
Omlægning af 4 hovedledninger 
til udførsel i Byggeri København 
(Budgetaftale 2018 ØK3 Ny 
Styringsmodel)

                 -108                       -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Skolen på Islands Brygge. 
Omlægning af 4 
hovedledninger.

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Skolen på Islands Brygge. 
Omlægning af 4 hovedledninger 
til udførsel i Byggeri København 
(Budgetaftale 2018 ØK3 Ny 
Styringsmodel)

                   104                       -                         -                         -                         -   Nej

Skolen på Islands Brygge. 
Omlægning af 4 
hovedledninger.

ØU Anlæg
3161 - Byggeri 
København, 
eksekvering af anlæg

Byggeri udgift

Skolen på Islands Brygge. 
Omlægning af 4 hovedledninger 
til udførsel i Byggeri København 
(Budgetaftale 2018 ØK3 Ny 
Styringsmodel)

                        3                       -                         -                         -                         -   Nej

Betaling af indefosne 
feriepenge

ØU
Finansposte
r

2500 - Finansposter
Langfristede 
balancepost.

Indtægt

Betaling af indefrosne feriepenge 
skal på baggrund af opdatering af 
de autoriserede konteringsregler 
ikke ske på overførsler, men som 
gældsafdrag. Bevillingen oprettes 
i fornøden størrelse på 
gældsafdrag

      1.688.702                       -                         -                         -                         -   Nej

Betaling af indefosne 
feriepenge, Annullering

ØU
Overførsler 
mv.

7129 - Fælles 
efterspørgselsstyrede 
overførsler

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Betaling af indefrosne feriepenge 
skal på baggrund af opdatering af 
de autoriserede konteringsregler 
ikke ske på overførsler, men som 
gældsafdrag. Bevillingen på 
overførsler bortfalder.

    -1.688.702                       -                         -                         -                         -   Nej

Finansiering af 
advokatundersøg. 
grænseoverskridende 
adfærd

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

ØU besluttede på møde d. 16. 
januar at puljen til uforudsete 
udgifter skulle finansiere 
udgifterne til 
advokatundersøgelse vedr. 
grænseoverskridende adfærd.

               1.076                       -                         -                         -                         -   Nej

Finansiering af 
advokatundersøg. 
grænseoverskridende 
adfærd

ØU Service
1109 - Fælles Driftspulje 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

ØU besluttede på møde d. 16. 
januar at puljen til uforudsete 
udgifter skulle finansiere 
udgifterne til 
advokatundersøgelse vedr. 
grænseoverskridende adfærd.

              -1.076                       -                         -                         -                         -   Nej

Midler fra Rådhuset til 
digitaliseringskontor i KIT

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Overførsel af et halvt årsværk fra 
Rådhuset til nyoprettet 
digitaliseringskontor i KIT

                     32                   344                   344                   344                   344 Ja

Midler fra Rådhuset til 
digitaliseringskontor i KIT

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Overførsel af et halvt årsværk fra 
Rådhuset til nyoprettet 
digitaliseringskontor i KIT

                   -32                 -344                 -344                 -344                 -344 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

"KK skal have nye hjemmesider og 
intranet. Koncernkommunikation 
koordinere ØKF's forvaltningens 
migrering af indhold, og alle sider 
på web og intra skal være live med 
udgangen af 2021. ByK's andel af 
udgiften til ekstra ressourcer.

                     78                       -                         -                         -                         -   Nej

Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

                   -78                       -                         -                         -                         -   Nej

Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

"KK skal have nye hjemmesider og 
intranet. Koncernkommunikation 
koordinere ØKF's forvaltningens 
migrering af indhold, og alle sider 
på web og intra skal være live med 
udgangen af 2021. ByK's andel af 
udgiften til ekstra ressourcer.

                     78                       -                         -                         -                         -   Nej

Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform

ØU Service
1160 - Byggeri 
København, drift

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Fælles webressource til 
Fremtidens webplatform 
godkendt på KD-mødet den 1. 
marts 2021.

                   -78                       -                         -                         -                         -   Nej

Ellebjerg Skole, 
sammenlægning af 
projekter

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Tre projekter tidligere udskudt 
grundet anlægsloftet, er nu blevet 
fremrykket og udbydes nu som ét 
projekt. Ellebjerg Skole, 
Fremtidens Fritidstilbud.

                -574               -4.171                 -669                       -                         -   
Til 
2030

Ellebjerg Skole, 
sammenlægning af 
projekter

ØU Anlæg
3161 - Byggeri 
København, 
eksekvering af anlæg

Byggeri udgift

Tre projekter tidligere udskudt 
grundet anlægsloftet, er nu blevet 
fremrykket og udbydes nu som ét 
projekt. Ellebjerg Skole, 
Fremtidens Fritidstilbud.

                   -54                    -55                    -55                    -55                       -   
Til 
2030

Ellebjerg Skole, 
sammenlægning af 
projekter

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Tre projekter tidligere udskudt 
grundet anlægsloftet, er nu blevet 
fremrykket og udbydes nu som ét 
projekt. Ellebjerg Skole, madskole 
planlægningsbevilling.

                -355                       -                         -                         -                         -   
Til 
2030

Ellebjerg Skole, 
sammenlægning af 
projekter

ØU Anlæg
3161 - Byggeri 
København, 
eksekvering af anlæg

Byggeri udgift

Tre projekter tidligere udskudt 
grundet anlægsloftet, er nu blevet 
fremrykket og udbydes nu som ét 
projekt. Ellebjerg Skole, madskole 
planlægningsbevilling.

                   -63                       -                         -                         -                         -   
Til 
2030

Ellebjerg Skole, 
sammenlægning af 
projekter

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Tre projekter tidligere udskudt 
grundet anlægsloftet, er nu blevet 
fremrykket og udbydes nu som ét 
projekt. Ellebjerg Skole, EAT 
tilbygning.

               -1.113             -7.392              -1.923                       -                         -   
Til 
2030



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Ellebjerg Skole, 
sammenlægning af 
projekter

ØU Anlæg
3161 - Byggeri 
København, 
eksekvering af anlæg

Byggeri udgift

Tre projekter tidligere udskudt 
grundet anlægsloftet, er nu blevet 
fremrykket og udbydes nu som ét 
projekt. Ellebjerg Skole, EAT 
tilbygning.

                   -92                    -94                    -94                    -94                       -   
Til 
2030

Ellebjerg Skole, 
sammenlægning af 
projekter

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Tre projekter tidligere udskudt 
grundet anlægsloftet, er nu blevet 
fremrykket og udbydes nu som ét 
projekt. Ellebjerg Skole, FFT og 
Madskole, ombygning.

              2.042              11.562                2.591                       -                         -   
Til 
2030

Ellebjerg Skole, 
sammenlægning af 
projekter

ØU Anlæg
3161 - Byggeri 
København, 
eksekvering af anlæg

Byggeri udgift

Tre projekter tidligere udskudt 
grundet anlægsloftet, er nu blevet 
fremrykket og udbydes nu som ét 
projekt. Ellebjerg Skole, FFT og 
Madskole, ombygning.

                  209                    148                    148                    148                       -   
Til 
2030

Urbanplanen (2135 
Urbanplanen B2016)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Bevilling overføres fra OU-
modellen til Urbanplanen, da 
entreprisekontrakten ligger over 
budgettet.

              9.209 Nej

Urbanplanen (Saldo OU-
model, teknisk projekt)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Bevilling overføres fra OU-
modellen til Urbanplanen, da 
entreprisekontrakten ligger over 
budgettet.

             -9.209 Nej

Skolen i Sydhavnen 
genhusning, nybyg 
(Skolen i Sydhavn, 1 spor, 
12 DI grupper)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Det politiske formål bevares, men 
en andel af bevillingen placeres 
på et nyt projekt for at håndtere 
en konkret opgave.

             -8.619 Nej

Skolen i Sydhavnen 
genhusning, nybyg 
(Skolen i Sydhavnen 
genhusning, nybyg)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Det politiske formål bevares, men 
en andel af bevillingen placeres 
på et nyt projekt for at håndtere 
en konkret opgave.

               8.619 Nej

Skolen på Amagerbro 
Fremtidens Fritidstilbud 
(2249 Teknisk 
reperiodisering)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Fordeling af midler fra puljen 
"Fremtidens Fritidstilbud" blev 
oprindelig gennemført som en 
intern omplacering. Den fordeling 
ændres nu til en bevillingsmæssig 
ændring.

           -32.015 Nej

Skolen på Amagerbro 
Fremtidens Fritidstilbud 
(2478 Skolen på 
Amagerbro FFT SP)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Fordeling af midler fra puljen 
"Fremtidens Fritidstilbud" blev 
oprindelig gennemført som en 
intern omplacering. Den fordeling 
ændres nu til en bevillingsmæssig 
ændring.

             32.015 Nej

Amager Fælled Skole 
Madskole (1635 Amager 
Fælled Skole, Udv madsk)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift
Projektet har ved overgangen til 
Kvantum ikke fået tildelt hele den 
politisk godkendte bevilling.

                      17 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Amager Fælled Skole 
Madskole (2249 Teknisk 
reperiodisering)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift
Projektet har ved overgangen til 
Kvantum ikke fået tildelt hele den 
politisk godkendte bevilling.

                    -17 Nej

Fordeling af pulje fra 
Budget20 (2036 KIRS. 
Fremtidens Frit.)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling på 14,1 mio. kr. til 
afhjælpende foranstaltninger i 
forbindelse med anlægsloftet. 
Den bevillingen fordeles nu på de 
projekter der skal have del i puljen

                   713 Nej

Fordeling af pulje fra 
Budget20 (2185 Lykkebo 
Skole FFT SP)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling på 14,1 mio. kr. til 
afhjælpende foranstaltninger i 
forbindelse med anlægsloftet. 
Den bevillingen fordeles nu på de 
projekter der skal have del i puljen

                   510 Nej

Fordeling af pulje fra 
Budget20 (2476 Husum 
Skole FFT)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling på 14,1 mio. kr. til 
afhjælpende foranstaltninger i 
forbindelse med anlægsloftet. 
Den bevillingen fordeles nu på de 
projekter der skal have del i puljen

                   713 Nej

Fordeling af pulje fra 
Budget20 (2699 Nørre 
Fælled Skole, HHR)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling på 14,1 mio. kr. til 
afhjælpende foranstaltninger i 
forbindelse med anlægsloftet. 
Den bevillingen fordeles nu på de 
projekter der skal have del i puljen

              2.038 Nej

Fordeling af pulje fra 
Budget20 (Midl. Daginst. 
Pavilloner)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling på 14,1 mio. kr. til 
afhjælpende foranstaltninger i 
forbindelse med anlægsloftet. 
Den bevillingen fordeles nu på de 
projekter der skal have del i puljen

                   713 Nej

Fordeling af pulje fra 
Budget20 (Pulje - 
ekstraarbejde ifm 
udskydelse)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling på 14,1 mio. kr. til 
afhjælpende foranstaltninger i 
forbindelse med anlægsloftet. 
Den bevillingen fordeles nu på de 
projekter der skal have del i puljen

           -14.062 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Fordeling af pulje fra 
Budget20 (Skellet 18 DI, 
nybyg.)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling på 14,1 mio. kr. til 
afhjælpende foranstaltninger i 
forbindelse med anlægsloftet. 
Den bevillingen fordeles nu på de 
projekter der skal have del i puljen

              2.038 Nej

Fordeling af pulje fra 
Budget20 (Skolen på 
Amagerbro DI, nybyg.)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling på 14,1 mio. kr. til 
afhjælpende foranstaltninger i 
forbindelse med anlægsloftet. 
Den bevillingen fordeles nu på de 
projekter der skal have del i puljen

                   510 Nej

Fordeling af pulje fra 
Budget20 (Skolen ved 
Sundet #1 HHR - frilufts.)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling på 14,1 mio. kr. til 
afhjælpende foranstaltninger i 
forbindelse med anlægsloftet. 
Den bevillingen fordeles nu på de 
projekter der skal have del i puljen

                6.114 Nej

Fordeling af pulje fra 
Budget20 (Ålekistevej 
121A, pavillon, varme)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling på 14,1 mio. kr. til 
afhjælpende foranstaltninger i 
forbindelse med anlægsloftet. 
Den bevillingen fordeles nu på de 
projekter der skal have del i puljen

                   713 Nej

Delvis udmøntning af 
pulje til forssilfrie 
maskiner (2013 Thomas 
Laubs Gade)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling til en pulje vedr. forssil-
/emissionsfrie maskiner. Puljen 
udmøntes nu delvist til 4 konkrete 
projekter

                   100 Nej

Delvis udmøntning af 
pulje til forssilfrie 
maskiner (2176 
Klitmøllervej, DI)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling til en pulje vedr. forssil-
/emissionsfrie maskiner. Puljen 
udmøntes nu delvist til 4 konkrete 
projekter

                  200 Nej

Delvis udmøntning af 
pulje til forssilfrie 
maskiner (Baldersgade 
24, DI, nybyg)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling til en pulje vedr. forssil-
/emissionsfrie maskiner. Puljen 
udmøntes nu delvist til 4 konkrete 
projekter

                  300 Nej

Delvis udmøntning af 
pulje til forssilfrie 
maskiner (Pulje - fossil-
/emissionsfri maskiner)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling til en pulje vedr. forssil-
/emissionsfrie maskiner. Puljen 
udmøntes nu delvist til 4 konkrete 
projekter

                -900 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Delvis udmøntning af 
pulje til forssilfrie 
maskiner (Rosenvængets 
Hovedvej, 120 spec. 
pladser)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling til en pulje vedr. forssil-
/emissionsfrie maskiner. Puljen 
udmøntes nu delvist til 4 konkrete 
projekter

                  300 Nej

Projektet annulleres så 
midler tilbageføres til 
pulje (Baldersgade 24, DI, 
nybyg)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Projektet Baldersgade 24 har 
modtaget midler fra Puljen vedr. 
forssil-/emissionsfrie maskiner. 
Nu anulleres projekt så midlerne 
der ikke har været anvendt føres 
tilbage til puljen

                -300 Nej

Projektet annulleres så 
midler tilbageføres til 
pulje (Pulje - fossil-
/emissionsfri maskiner)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Projektet Baldersgade 24 har 
modtaget midler fra Puljen vedr. 
forssil-/emissionsfrie maskiner. 
Nu anulleres projekt så midlerne 
der ikke har været anvendt føres 
tilbage til puljen

                  300 Nej

Skolen ved Sundet, 
Hovedskole og Frilufts 
(Skolen ved Sundet #1 
HHR - frilufts.)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Af styrringsmæssige årsager er 
bevilling til Skolen ved sundet, 
styret på to projekter. Finansiering 
fordeles for at matche de opgaver 
der udføres på projekterne.

              6.383 Nej

Skolen ved Sundet, 
Hovedskole og Frilufts 
(Skolen ved Sundet #3 
HHR - hovedsk.)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Af styrringsmæssige årsager er 
bevilling til Skolen ved sundet, 
styret på to projekter. Finansiering 
fordeles for at matche de opgaver 
der udføres på projekterne.

             -6.383 Nej

Sortedamskolen FFT_ 
(2249 Teknisk 
reperiodisering)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift Fordeling af FFT midler              -3.939 Nej

Sortedamskolen FFT_ 
(2470 Sortedamskolen 
FFT)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift Fordeling af FFT midler               3.939 Nej

Skøjtehal i Ørestaden_1 
(1647 Skøjtehal I 
Ørestaden)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Intern omplacering føres tilbage 
og erstattes af en 
bevillingsmæssig ændring i 
forbindelse med at projektet 
regnskabsforklares

              7.098 Nej

Skøjtehal i Ørestaden_1 
(2249 Teknisk 
reperiodisering)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Intern omplacering føres tilbage 
og erstattes af en 
bevillingsmæssig ændring i 
forbindelse med at projektet 
regnskabsforklares

             -7.098 Nej

Pavillonby Enghave 
Brygge (Pavillonby 
Enghave Brygge)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Bevilling til pavillonby ændres fra 
intern omplacering til 
bevillingsmæssig ændringi 
forbindelse med at projektet 
regnskabsforklares.

            45.520 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Pavillonby Enghave 
Brygge (Skole på 
Sluseholmen, nybyg.)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Bevilling til pavillonby ændres fra 
intern omplacering til 
bevillingsmæssig ændringi 
forbindelse med at projektet 
regnskabsforklares.

          -45.520 Nej

Skolen i Sydhavnen 
genhusning, nybyg (Skole 
på Sluseholmen, nybyg.)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Det politiske formål bevares, men 
en andel af bevillingen placeres 
på et nyt projekt for at håndtere 
en konkret opgave.

            -2.332 Nej

Skolen i Sydhavnen 
genhusning, nybyg 
(Skolen i Sydhavnen 
genhusning, nybyg)

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Det politiske formål bevares, men 
en andel af bevillingen placeres 
på et nyt projekt for at håndtere 
en konkret opgave.

              2.332 Nej


