
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Budget til alternativ til 
specialskoler.

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Budget til alternativ til 
specialskoler flyttes til, hvor 
udgiften er

            22.506                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budget til alternativ til 
specialskoler.

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Budget til alternativ til 
specialskoler flyttes til, hvor 
udgiften er

          -22.506                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budget vedr. alternativ til 
specialskoler - BUF-flex.

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Budget til BUF- flex. flyttes til, 
hvor udgiften er

            56.275                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budget vedr. alternativ til 
specialskoler - BUF-flex.

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Budget til BUF- flex. flyttes til, 
hvor udgiften er

          -56.275                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Omplacering mellem 
almen og specialskoler -
via elevsatser

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift

Omplacering mellem almen og 
specialskoler -via elevsatser, så 
budget og forbrug stemmer 
overens

             -2.351                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Omplacering mellem 
almen og specialskoler -
via elevsatser

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift

Omplacering mellem almen og 
specialskoler -via elevsatser, så 
budget og forbrug stemmer 
overens

               2.351                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Besp.klassedannelse 
placeret forkert

BUU Service 3360 - Administration Administration udgift
Besparelse på klassedannelse 
placeret på forkert bev.område

                   419                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Besp.klassedannelse 
placeret forkert

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Besparelse på klassedannelse 
placeret på forkert bev.område

                 -419                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Generelt løft af folkeskolen 
i 2021 U/I - niveau

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Generelt løft af folkeskolen i 2021 
sikring korrekt udgift og indtægt

            29.231                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Generelt løft af folkeskolen 
i 2021 U/I - niveau

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning Indtægt
Generelt løft af folkeskolen i 2021 
sikring korrekt udgift og indtægt

           -29.231                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Generelt løft af folkeskolen 
i 2021 U/I - niveau

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Generelt løft af folkeskolen i 2021 
sikring korrekt udgift og indtægt

                1.518                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Generelt løft af folkeskolen 
i 2021 U/I - niveau

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

Indtægt
Generelt løft af folkeskolen i 2021 
sikring korrekt udgift og indtægt

              -1.518                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Korrekt fordeling af 
budget i forhold til P/L

BUU Service 3360 - Administration Administration udgift
Korrekt fordeling af budget til PL 
på bevill. områder

               1.722                1.722                1.722                1.722                1.722                1.722 Ja

Korrekt fordeling af 
budget i forhold til P/L

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Korrekt fordeling af budget til PL 
på bevill. områder

               1.282                 1.512                 1.512                 1.512                 1.512                 1.512 Ja

Korrekt fordeling af 
budget i forhold til P/L

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud Indtægt
Korrekt fordeling af budget til PL 
på bevill. områder

                      -                    -231                  -231                  -231                  -231                  -231 Ja

Korrekt fordeling af 
budget i forhold til P/L

BUU Service
3320 - Dagtilbud 
special - 
Demografireguleret

Dagtilbud special udgift
Korrekt fordeling af budget til PL 
på bevill. områder

                -253                 -253                 -253                 -253                 -253                 -253 Ja

Korrekt fordeling af 
budget i forhold til P/L

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Korrekt fordeling af budget til PL 
på bevill. områder

             -1.677              -1.677              -1.677              -1.677              -1.677              -1.677 Ja

Beløb (1.000 kr.)



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Korrekt fordeling af 
budget i forhold til P/L

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Korrekt fordeling af budget til PL 
på bevill. områder

                -437                 -437                 -437                 -437                 -437                 -437 Ja

Korrekt fordeling af 
budget i forhold til P/L

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift
Korrekt fordeling af budget til PL 
på bevill. områder

                -637                 -637                 -637                 -637                 -637                 -637 Ja

Statslige midler til 
minimumsnormeringer. 
Finanslov 2021.

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Statslige midler til 
minimumsnormeringer. 
Finanslov 2021 korrekt fordeling 
af udgifter og indtægter

            97.980                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Statslige midler til 
minimumsnormeringer. 
Finanslov 2021.

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud Indtægt

Statslige midler til 
minimumsnormeringer. 
Finanslov 2021 korrekt fordeling 
af udgifter og indtægter

          -97.980                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Tidlig indsats BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Tidlig indsats 0-2 årig - midler 
placeret på forkert 
bevilllingsområde

             -4.800              -5.664              -5.664              -5.664              -5.664              -5.664 Ja

Tidlig indsats BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud Indtægt
Tidlig indsats 0-2 årig - midler 
placeret på forkert 
bevilllingsområde

                      -                     864                   864                   864                   864                   864 Ja

Tidlig indsats BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift
Tidlig indsats 0-2 årig - midler 
placeret på forkert 
bevilllingsområde

              4.800               4.800               4.800               4.800               4.800               4.800 Ja

Finansieringsbehov ny 
parallelsamfundslovg.

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Finansieringsbehov ny 
parallelsamfundslovgivning 
korrekt placering

              2.028               2.393               2.393               2.393               2.393               2.393 Ja

Finansieringsbehov ny 
parallelsamfundslovg.

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud Indtægt
Finansieringsbehov ny 
parallelsamfundslovgivning 
korrekt placering

                      -                   -365                 -365                 -365                 -365                 -365 Ja

Finansieringsbehov ny 
parallelsamfundslovg.

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Finansieringsbehov ny 
parallelsamfundslovgivning 
korrekt placering

            -2.028             -2.028             -2.028             -2.028             -2.028             -2.028 Ja

Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

BUU Service 3360 - Administration Administration udgift
Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

                     97                      97                      97                      97                      97                      97 Ja

Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

                  854                   854                   854                   854                   854                   854 Ja

Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

BUU Service
3320 - Dagtilbud 
special - 
Demografireguleret

Dagtilbud special udgift
Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

                     82                      82                      82                      82                      82                      82 Ja

Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

              -1.019               -1.019               -1.019               -1.019               -1.019               -1.019 Ja

Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

                   -111                    -111                    -111                    -111                    -111                    -111 Ja

Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift
Effektiviseringen vedr. 
Energipakken 2017

                     97                      97                      97                      97                      97                      97 Ja

Effektiviseringen vedr. 
energi

BUU Service 3360 - Administration Administration udgift
Korrekt placering af 
effektivisering vedr. energi på 
bev.områder

                   179                    179                    179                    179                    179                    179 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Effektiviseringen vedr. 
energi

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Korrekt placering af 
effektivisering vedr. energi på 
bev.områder

                 -164                  -164                  -164                  -164                  -164                  -164 Ja

Effektiviseringen vedr. 
energi

BUU Service
3320 - Dagtilbud 
special - 
Demografireguleret

Dagtilbud special udgift
Korrekt placering af 
effektivisering vedr. energi på 
bev.områder

                      -7                       -7                       -7                       -7                       -7                       -7 Ja

Effektiviseringen vedr. 
energi

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Korrekt placering af 
effektivisering vedr. energi på 
bev.områder

                 -144                  -144                  -144                  -144                  -144                  -144 Ja

Effektiviseringen vedr. 
energi

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Korrekt placering af 
effektivisering vedr. energi på 
bev.områder

                   -34                    -34                    -34                    -34                    -34                    -34 Ja

Effektiviseringen vedr. 
energi

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift
Korrekt placering af 
effektivisering vedr. energi på 
bev.områder

                    171                     171                     171                     171                     171                     171 Ja

Tosprogsindsats BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Tosprogsindsats korrekt placering 
af budget på bev. områder

              7.600                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Tosprogsindsats BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Tosprogsindsats korrekt placering 
af budget på bev. områder

             -7.600                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

SyFo SOU Service 3415 - Ældre SUF Arbejdsmiljø udgift
Budgettilpasning vedr. 
SygdomsForebyggelses enheden 
sfa flytning af 1 medarbejder

                -573                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

SyFo SOU Service 3405 - Sundhed KK Arbejdsmiljø udgift
Budgettilpasning vedr. 
SygdomsForebyggelses enheden 
sfa flytning af 1 medarbejder

                  573                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Teknisk korrektion af pl & 
effektiviseringer

SOU Service 3425 - Administration
Administrative 
fællesudgifter

udgift
Teknisk korrektion som følge af pl 
og udmøntning af 
effektiviseringer

               2.142                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Teknisk korrektion af pl & 
effektiviseringer

SOU Service 3415 - Ældre Plejebolig udgift
Teknisk korrektion som følge af pl 
og udmøntning af 
effektiviseringer

            -6.262                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Teknisk korrektion af pl & 
effektiviseringer

SOU Service 3405 - Sundhed Genoptræning udgift
Teknisk korrektion som følge af pl 
og udmøntning af 
effektiviseringer

               4.120                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Vagtcentralen SOU Service 3425 - Administration
Administrative 
fællesudgifter

udgift
Budgettilpasning sfa udskillelse af 
krisegruppen fra Vagtcentralen

                  500                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Vagtcentralen SOU Service 3415 - Ældre Sygepleje udgift
Budgettilpasning sfa udskillelse af 
krisegruppen fra Vagtcentralen

                -500                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Etablering af 
bariatriboliger

SOU Anlæg 3435 - Anlæg Anlæg udgift

Modernisering af Solgaven og 
Hørgården er fordyret som følge 
af bariatriske hensyn i 
indretningen. Merudgiften 
dækkes ved annullering af 
anlægsbev. til Etablering af 
bariatriboliger, og omplacering af 
midlerne til projekterne Solgaven 
og Hørgården - Etablering af 
bariatriboliger

             -2.162 Nej

Etablering af 
bariatriboliger

SOU Anlæg 3435 - Anlæg Anlæg udgift

Modernisering af Solgaven og 
Hørgården er fordyret som følge 
af bariatriske hensyn i 
indretningen. Merudgiften 
dækkes ved annullering af 
anlægsbev. til Etablering af 
bariatriboliger, og omplacering af 
midlerne til projekterne Solgaven 
og Hørgården - Mod.pl. 
Hørgården

               1.000 Nej

Etablering af 
bariatriboliger

SOU Anlæg 3435 - Anlæg Anlæg udgift

Modernisering af Solgaven og 
Hørgården er fordyret som følge 
af bariatriske hensyn i 
indretningen. Merudgiften 
dækkes ved annullering af 
anlægsbev. til Etablering af 
bariatriboliger, og omplacering af 
midlerne til projekterne Solgaven 
og Hørgården - 
Moderniseringsplan Solgaven 
Valby anlæg

                1.162 Nej

Data forespørgsel fra 
eksterne partnere

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

Som følge af stigende 
efterspørgsel efter data på BCVs 
område, dækkes den del af 
arbejdet, der ikke kan dækkes 
indenfor almindelig drift og 
arbejdstid, med indtægter. 
Såfremt data kan købes hos DST, 
vil  forespørgslen på data blive 
henvist til DST

                     55                      55                      55                      55                      55                      55 Ja

Data forespørgsel fra 
eksterne partnere

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration Indtægt

Som følge af stigende 
efterspørgsel efter data på BCVs 
område, dækkes den del af 
arbejdet, der ikke kan dækkes 
indenfor almindelig drift og 
arbejdstid, med indtægter. 
Såfremt data kan købes hos DST, 
vil  forespørgslen på data blive 
henvist til DST

                   -55                    -55                    -55                    -55                    -55                    -55 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                   -52                    -52                    -52                    -52                    -52                    -52 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                    -31                     -31                     -31                     -31                     -31                     -31 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                   -60                    -60                    -60                    -60                    -60                    -60 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                 -135                  -135                  -135                  -135                  -135                  -135 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                   -79                    -79                    -79                    -79                    -79                    -79 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                 -129                  -129                  -129                  -129                  -129                  -129 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                   -77                    -77                    -77                    -77                    -77                    -77 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                  482                   482                   482                   482                   482                   482 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                 -163                  -163                  -163                  -163                  -163                  -163 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                      -5                       -5                       -5                       -5                       -5                       -5 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                 -105                  -105                  -105                  -105                  -105                  -105 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                  394                   394                   394                   394                   394                   394 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                  207                   207                   207                   207                   207                   207 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                 -213                  -213                  -213                  -213                  -213                  -213 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Sikrede pladser udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                   -47                    -47                    -47                    -47                    -47                    -47 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Dag/fleksibel 
indsats

udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                   -58                    -58                    -58                    -58                    -58                    -58 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                  375                   375                   375                   375                   375                   375 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                     -11                      -11                      -11                      -11                      -11                      -11 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

              -1.098               -1.098               -1.098               -1.098               -1.098               -1.098 Ja

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                   -25                    -25                    -25                    -25                    -25                    -25 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Indvendig vedligehold - 
herunder ny 
ansvarsfordeling

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Endelig 
fordeling af ØK18 Udmøntning af 
mersalgsindtægter: Indvendigt 
vedligehold efter antal m2

                  830                   830                   830                   830                   830                   830 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -60                    -60                    -60                    -60                    -60                    -60 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -22                    -22                    -22                    -22                    -22                    -22 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -43                    -43                    -43                    -43                    -43                    -43 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -96                    -96                    -96                    -96                    -96                    -96 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -56                    -56                    -56                    -56                    -56                    -56 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -93                    -93                    -93                    -93                    -93                    -93 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -55                    -55                    -55                    -55                    -55                    -55 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -20                    -20                    -20                    -20                    -20                    -20 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                  -117                   -117                   -117                   -117                   -117                   -117 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                      -4                       -4                       -4                       -4                       -4                       -4 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -75                    -75                    -75                    -75                    -75                    -75 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                 -198                  -198                  -198                  -198                  -198                  -198 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                 -184                  -184                  -184                  -184                  -184                  -184 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                 -153                  -153                  -153                  -153                  -153                  -153 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Sikrede pladser udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -33                    -33                    -33                    -33                    -33                    -33 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Dag/fleksibel 
indsats

udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                    -41                     -41                     -41                     -41                     -41                     -41 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                   -96                    -96                    -96                    -96                    -96                    -96 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                      -8                       -8                       -8                       -8                       -8                       -8 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                -787                 -787                 -787                 -787                 -787                 -787 Ja

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                    -18                     -18                     -18                     -18                     -18                     -18 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Mindreudgifter til de 
kommunale Forsikrings 
fællesordninger

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

SUD 22.4.20, pkt. 8: Som følge af 
færre udgifter til kommunale 
fællesordninger besluttede SUD 
ved 2. behandlingen af budget 
2021 at benytte disse midler til at 
finansiere videreførelse af udløb.

                2.161                 2.161                 2.161                 2.161                 2.161                 2.161 Ja

Etablering af nyt 
rengøringsfællesskab

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift
BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af 
bevillingsflyt til KEID i SOF 
mellem målgrupper.

                   231                    231                    231                    231                    231                    231 Ja

Etablering af nyt 
rengøringsfællesskab

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift
BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af 
bevillingsflyt til KEID i SOF 
mellem målgrupper.

                -393                 -393                 -393                 -393                 -393                 -393 Ja

Etablering af nyt 
rengøringsfællesskab

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift
BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af 
bevillingsflyt til KEID i SOF 
mellem målgrupper.

             -3.147              -3.147              -3.147              -3.147              -3.147              -3.147 Ja

Etablering af nyt 
rengøringsfællesskab

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift
BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af 
bevillingsflyt til KEID i SOF 
mellem målgrupper.

                  899                   899                   899                   899                   899                   899 Ja

Etablering af nyt 
rengøringsfællesskab

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift
BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af 
bevillingsflyt til KEID i SOF 
mellem målgrupper.

             -1.299              -1.299              -1.299              -1.299              -1.299              -1.299 Ja

Etablering af nyt 
rengøringsfællesskab

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift
BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af 
bevillingsflyt til KEID i SOF 
mellem målgrupper.

                  728                   728                   728                   728                   728                   728 Ja

Etablering af nyt 
rengøringsfællesskab

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift
BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af 
bevillingsflyt til KEID i SOF 
mellem målgrupper.

             -2.931              -2.931              -2.931              -2.931              -2.931              -2.931 Ja

Etablering af nyt 
rengøringsfællesskab

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift
BR 12.12.19 pkt. 12: Fordeling af 
bevillingsflyt til KEID i SOF 
mellem målgrupper.

                5.911                 5.911                 5.911                 5.911                 5.911                 5.911 Ja

TV03 - tids- og 
opgaveoptimerende 
indsatser

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementeringen af TV03 - Tids- 
og opgaveoptimerende indsatser 
i den centrale administration, 
flyttes det resterende budget fra 
nedlagt enhed fra Børnefamilier 
til Tværgående opgaver og 
administration

             -7.399              -7.396              -7.396              -7.396              -7.396              -7.397 Ja

TV03 - tids- og 
opgaveoptimerende 
indsatser

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementeringen af TV03 - Tids- 
og opgaveoptimerende indsatser 
i den centrale administration, 
flyttes det resterende budget fra 
nedlagt enhed fra Børnefamilier 
til Tværgående opgaver og 
administration

              7.399               7.396               7.396               7.396               7.396               7.397 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TV03 - tids- og 
opgaveoptimerende 
indsatser

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementeringen af TV03 - Tids- 
og opgaveoptimerende indsatser 
i den centrale administration, 
flyttes det resterende budget fra 
nedlagt enhed fra Børnefamilier 
til Tværgående opgaver og 
administration

                        0                         1                         1                         1                         1                       -   Nej

TV03 - tids- og 
opgaveoptimerende 
indsatser

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementeringen af TV03 - Tids- 
og opgaveoptimerende indsatser 
i den centrale administration, 
flyttes det resterende budget fra 
nedlagt enhed fra Børnefamilier 
til Tværgående opgaver og 
administration

                      -0                        -1                        -1                        -1                        -1                       -   Nej

TV03 - tids- og 
opgaveoptimerende 
indsatser

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementeringen af TV03 - Tids- 
og opgaveoptimerende indsatser 
i den centrale administration, 
flyttes det resterende budget fra 
nedlagt enhed fra Børnefamilier 
til Tværgående opgaver og 
administration

                      -0                        -1                        -1                        -1                        -1                       -   Nej

TV03 - tids- og 
opgaveoptimerende 
indsatser

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. 
implementeringen af TV03 - Tids- 
og opgaveoptimerende indsatser 
i den centrale administration, 
flyttes det resterende budget fra 
nedlagt enhed fra Børnefamilier 
til Tværgående opgaver og 
administration

                        0                         1                         1                         1                         1                       -   Nej

Arbejdsgangskonsulent - 
BU04 Reduktion af øvrig 
tid

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Som led i 
implementering af BU04 - 
Reduktion af øvrig tid på 
forebyggende tilbud, overføres 
der budget fra Børnefamilier til 
Tværgående opgaver og 
administration vedr. en 
arbejdsgangskonsulent

                -697                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Arbejdsgangskonsulent - 
BU04 Reduktion af øvrig 
tid

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Som led i 
implementering af BU04 - 
Reduktion af øvrig tid på 
forebyggende tilbud, overføres 
der budget fra Børnefamilier til 
Tværgående opgaver og 
administration vedr. en 
arbejdsgangskonsulent

                  697                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

               2.012                2.012                2.012                2.012                2.012                2.012 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                      -5                       -5                       -5                       -5                       -5                       -5 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                      -7                       -7                       -7                       -7                       -7                       -7 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -28                    -28                    -28                    -28                    -28                    -28 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

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

udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                     -11                      -11                      -11                      -11                      -11                      -11 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                 -103                  -103                  -103                  -103                  -103                  -103 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -48                    -48                    -48                    -48                    -48                    -48 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                    -12                     -12                     -12                     -12                     -12                     -12 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -23                    -23                    -23                    -23                    -23                    -23 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                  -113                   -113                   -113                   -113                   -113                   -113 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -65                    -65                    -65                    -65                    -65                    -65 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -98                    -98                    -98                    -98                    -98                    -98 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                -446                 -446                 -446                 -446                 -446                 -446 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                    -61                     -61                     -61                     -61                     -61                     -61 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Sociale tilbud udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -20                    -20                    -20                    -20                    -20                    -20 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Hjælpemidler udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -45                    -45                    -45                    -45                    -45                    -45 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                -380                 -380                 -380                 -380                 -380                 -380 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -99                    -99                    -99                    -99                    -99                    -99 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Sikrede pladser udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                    -14                     -14                     -14                     -14                     -14                     -14 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -57                    -57                    -57                    -57                    -57                    -57 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -24                    -24                    -24                    -24                    -24                    -24 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                 -261                  -261                  -261                  -261                  -261                  -261 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -39                    -39                    -39                    -39                    -39                    -39 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Færdigmeldt 
patienter

udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                      -8                       -8                       -8                       -8                       -8                       -8 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 31.10.2019: Omfordeling af 
effektiviseringen i 
investeringsforslaget E70 - 
Professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen efter reelle 
indkøbseffektiviseringer

                   -45                    -45                    -45                    -45                    -45                    -45 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Administration udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                    -21                    -20                    -20                    -20                     -14                       -9 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                   -96                     -91                     -91                     -91                    -64                    -40 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                   -49                    -47                    -47                    -47                    -33                     -21 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                      -6                       -6                       -6                       -6                       -4                       -2 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                   -22                     -21                     -21                     -21                     -15                       -9 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                 -173                  -164                  -164                  -164                   -114                    -72 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                   -79                    -75                    -75                    -75                    -52                    -33 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                   -23                    -22                    -22                    -22                     -15                     -10 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                    -41                    -39                    -39                    -39                    -27                     -17 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                -220                 -208                 -208                 -208                  -146                    -92 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                   -64                    -60                    -60                    -60                    -42                    -27 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                -284                 -269                 -269                 -269                  -188                   -118 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                -269                 -255                 -255                 -255                  -178                   -112 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                -482                 -457                 -457                 -457                  -319                  -201 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Sikrede pladser udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                      -2                       -2                       -2                       -2                        -1                        -1 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                -220                 -208                 -208                 -208                  -146                    -92 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                    -16                     -15                     -15                     -15                     -10                       -6 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                -252                 -239                 -239                 -239                  -167                  -105 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                   -33                     -31                     -31                     -31                    -22                     -14 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

                    -91                    -87                    -87                    -87                     -61                    -38 Ja

Merudgifter til 
fællessystemer

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

IT udgift

ØU 22.01.2020 pkt. 2: I 2021 er 
udgifterne til Næste generation 
digital post, kontaktcenterløsning, 
nyt web, borgerblikket, 
standardbidrag, og SAPA steget, 
hvor  budgettet indhentes til at 
dække det samlede 
finansieringsbehov på tværs af  
SOF

              2.443                2.315                2.315                2.315                 1.619                 1.019 Ja

Merudgifter til DUBU SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

I 2021 er udgifterne til 
fagsystemet 'DUBU' steget. 
Koncerndirektionen besluttede d. 
23.11.2020 at indhente budgettet 
til at dække disse udgifter, da det 
betales centralt.

                 -148                  -148                  -148                  -148                  -148                  -148 Ja

Merudgifter til DUBU SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

I 2021 er udgifterne til 
fagsystemet 'DUBU' steget. 
Koncerndirektionen besluttede d. 
23.11.2020 at indhente budgettet 
til at dække disse udgifter, da det 
betales centralt.

                -574                 -574                 -574                 -574                 -574                 -574 Ja

Merudgifter til DUBU SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

IT udgift

I 2021 er udgifterne til 
fagsystemet 'DUBU' steget. 
Koncerndirektionen besluttede d. 
23.11.2020 at indhente budgettet 
til at dække disse udgifter, da det 
betales centralt.

                  722                   722                   722                   722                   722                   722 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TV04 Implementering af 
driftsoptimerende tiltag

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

SUD 22.4.2020 pkt. 8: I 
investeringsforslaget TV04 – 
Implementering af 
driftsoptimerende tiltag på 
døgninstitutioner og botilbud, 
frikøbes medarbejdere til 
understøttelse af 
implementeringen.

                  300                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

TV04 Implementering af 
driftsoptimerende tiltag

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

SUD 22.4.2020 pkt. 8: I 
investeringsforslaget TV04 – 
Implementering af 
driftsoptimerende tiltag på 
døgninstitutioner og botilbud, 
frikøbes medarbejdere til 
understøttelse af 
implementeringen.

                  700                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

TV04 Implementering af 
driftsoptimerende tiltag

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

SUD 22.4.2020 pkt. 8: I 
investeringsforslaget TV04 – 
Implementering af 
driftsoptimerende tiltag på 
døgninstitutioner og botilbud, 
frikøbes medarbejdere til 
understøttelse af 
implementeringen.

                  500                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

TV04 Implementering af 
driftsoptimerende tiltag

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

SUD 22.4.2020 pkt. 8: I 
investeringsforslaget TV04 – 
Implementering af 
driftsoptimerende tiltag på 
døgninstitutioner og botilbud, 
frikøbes medarbejdere til 
understøttelse af 
implementeringen.

                  500                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

TV04 Implementering af 
driftsoptimerende tiltag

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

SUD 22.4.2020 pkt. 8: I 
investeringsforslaget TV04 – 
Implementering af 
driftsoptimerende tiltag på 
døgninstitutioner og botilbud, 
frikøbes medarbejdere til 
understøttelse af 
implementeringen.

             -2.000                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Videreførelse af 
Forældrestøtten

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Som følge af videreførelse af 
Forældrestøtten overgår 
udgifterne til eksterne 
støtteforløb fra Børneområdets 
myndighedsbudget til 
udførerenhedernes 
foranstaltningsbudget, herunder 
også Borgere med handicap.

                     20                      20                      20                      20                      20                      20 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Videreførelse af 
Forældrestøtten

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Som følge af videreførelse af 
Forældrestøtten overgår 
udgifterne til eksterne 
støtteforløb fra Børneområdets 
myndighedsbudget til 
udførerenhedernes 
foranstaltningsbudget, herunder 
også Borgere med handicap.

                   -20                    -20                    -20                    -20                    -20                    -20 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Administration udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                       -1                        -1                        -1                        -1                        -1                        -1 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                    -15                     -15                     -15                     -15                     -15                     -15 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                       -1                        -1                        -1                        -1                        -1                        -1 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                       -1                        -1                        -1                        -1                        -1                        -1 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -3                       -3                       -3                       -3                       -3                       -3 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

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

udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                       -1                        -1                        -1                        -1                        -1                        -1 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                    -12                     -12                     -12                     -12                     -12                     -12 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -5                       -5                       -5                       -5                       -5                       -5 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                       -1                        -1                        -1                        -1                        -1                        -1 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -3                       -3                       -3                       -3                       -3                       -3 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                    -13                     -13                     -13                     -13                     -13                     -13 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -7                       -7                       -7                       -7                       -7                       -7 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                     -11                      -11                      -11                      -11                      -11                      -11 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                   -50                    -50                    -50                    -50                    -50                    -50 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -7                       -7                       -7                       -7                       -7                       -7 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Sociale tilbud udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -2                       -2                       -2                       -2                       -2                       -2 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Hjælpemidler udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -5                       -5                       -5                       -5                       -5                       -5 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                   -43                    -43                    -43                    -43                    -43                    -43 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                     -11                      -11                      -11                      -11                      -11                      -11 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Sikrede pladser udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -2                       -2                       -2                       -2                       -2                       -2 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -6                       -6                       -6                       -6                       -6                       -6 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -3                       -3                       -3                       -3                       -3                       -3 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                   -29                    -29                    -29                    -29                    -29                    -29 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                      -4                       -4                       -4                       -4                       -4                       -4 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Færdigmeldt 
patienter

udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                       -1                        -1                        -1                        -1                        -1                        -1 Ja

Finansiering af ejendoms- 
og energiårsværk

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

Direktionen besluttede 10.4.2020 
at tilføre Tværgående opgaver og 
administration 0,4 mio. kr. til at 
finansiere en 
ejendomsdriftsmedarbejder i de 
centrale kontorer. Medarbejderen 
skal hjælpe med at samle viden 
om ejendomsdrift

                  237                   237                   237                   237                   237                   237 Ja

Flyt af stabsbudget fra 
hjemmeplejen til staben

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

SUD 11.12.19, pkt. 9: Ifm. SUDs 
beslutning om at sammenlægge 
Borgercenter Hjemmepleje og 
Borgercenter Voksne, 
konsolideres økonomistaben i 
Borgercenter Voksne.

             -4.588              -4.588              -4.588              -4.588              -4.588              -4.588 Ja

Flyt af stabsbudget fra 
hjemmeplejen til staben

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

SUD 11.12.19, pkt. 9: Ifm. SUDs 
beslutning om at sammenlægge 
Borgercenter Hjemmepleje og 
Borgercenter Voksne, 
konsolideres økonomistaben i 
Borgercenter Voksne.

              4.588               4.588               4.588               4.588               4.588               4.588 Ja

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                      -7                    -27                    -27                    -27                    -27                    -27 Ja

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                      -4                     -16                     -16                     -16                     -16                     -16 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                   471                1.885                1.885                1.885                1.885                1.885 Ja

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

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

udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                    -14                    -56                    -56                    -56                    -56                    -56 Ja

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                   -84                 -336                 -336                 -336                 -336                 -336 Ja

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                   -60                 -240                 -240                 -240                 -240                 -240 Ja

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                    -17                    -66                    -66                    -66                    -66                    -66 Ja

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                    -17                    -67                    -67                    -67                    -67                    -67 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                    -61                 -242                 -242                 -242                 -242                 -242 Ja

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                    -14                    -58                    -58                    -58                    -58                    -58 Ja

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                 -159                 -637                 -637                 -637                 -637                 -637 Ja

Fordeling af E22 
Implementering af nye 
faglige metoder og yd

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: Aconto 
fordeling af budgetforslaget TV01 - 
Implementering af nye faglige 
metoder og ydelseskatalog for 
udsatte voksne, hvor 
effektiviseringen vedrører både 
borgere med sindslidelse og 
udsatte voksne

                   -34                  -138                  -138                  -138                  -138                  -138 Ja

Projektkoordinatorer - 
TV02 Rekruttering og 
fastholdelse

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Til brug for 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse af 
bl.a. social- og 
sundhedspersonale, udmeldes 
der midler til en 
projektkoordinator i Borgercenter 
Voksne og Handicap

                  500                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Projektkoordinatorer - 
TV02 Rekruttering og 
fastholdelse

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Til brug for 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse af 
bl.a. social- og 
sundhedspersonale, udmeldes 
der midler til en 
projektkoordinator i Borgercenter 
Voksne og Handicap

                  500                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Projektkoordinatorer - 
TV02 Rekruttering og 
fastholdelse

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Til brug for 
implementering af TV02 - 
Rekruttering og fastholdelse af 
bl.a. social- og 
sundhedspersonale, udmeldes 
der midler til en 
projektkoordinator i Borgercenter 
Voksne og Handicap

              -1.000                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Stilling til varetagelse af 
HR vagtplansregistrering

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Der flyttes 
midler svarende til 1 årsværk fra 
Udsatte voksne til Borgere med 
sindslidelse ifm. etablering af 
administrative fællesskaber som 
følge af implementering af HR 
vagtplanlægningssystemet 
'Timeplan'.

                  500                   500                   500                   500                   500                   500 Ja

Stilling til varetagelse af 
HR vagtplansregistrering

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Der flyttes 
midler svarende til 1 årsværk fra 
Udsatte voksne til Borgere med 
sindslidelse ifm. etablering af 
administrative fællesskaber som 
følge af implementering af HR 
vagtplanlægningssystemet 
'Timeplan'.

                -500                 -500                 -500                 -500                 -500                 -500 Ja

Æ90 Servicekultur - 
kompetenceudvikling og 
borgerinddragelse

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 
blev der afsat midler til 
kompetenceudvikling og 
borgerinddragelse med 
vedtagelse af Æ90 Servicekultur. 
Midler til bevillingen Udsatte 
voksne samles af organisatoriske 
årsager på bevillingen Borgere 
med sindslidelse

              -1.079              -1.204              -1.204              -1.204                       -                         -   Nej

Æ90 Servicekultur - 
kompetenceudvikling og 
borgerinddragelse

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 1.10.2020 pkt. 7: I budget 2021 
blev der afsat midler til 
kompetenceudvikling og 
borgerinddragelse med 
vedtagelse af Æ90 Servicekultur. 
Midler til bevillingen Udsatte 
voksne samles af organisatoriske 
årsager på bevillingen Borgere 
med sindslidelse

               1.079                1.204                1.204                1.204                       -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Som følge af 
de reelle effektiviseringer, der er 
fundet ifm. forslaget om 
professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen, omfordeles 
besparelsen fra udsatte voksne til 
borgere med sindslidelse.

                      18                       21                       21                       21                       21                       21 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

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

udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Som følge af 
de reelle effektiviseringer, der er 
fundet ifm. forslaget om 
professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen, omfordeles 
besparelsen fra udsatte voksne til 
borgere med sindslidelse.

                     22                      26                      26                      26                      26                      26 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Som følge af 
de reelle effektiviseringer, der er 
fundet ifm. forslaget om 
professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen, omfordeles 
besparelsen fra udsatte voksne til 
borgere med sindslidelse.

                  753                   887                   887                   887                   887                   887 Ja

Omfordeling af E70 
Professionalisering af 
indkøb i SOF

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Som følge af 
de reelle effektiviseringer, der er 
fundet ifm. forslaget om 
professionalisering af indkøb i 
Socialforvaltningen, omfordeles 
besparelsen fra udsatte voksne til 
borgere med sindslidelse.

                -792                 -933                 -933                 -933                 -933                 -933 Ja

Covid 19 socialpakke-
Opsporing af psykisk 
sårbare borgere

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

BR: 22.04.2021 pkt. 4: 
Målgruppen for indsatsen er 
borgere med sindslidelse, hvorfor 
budgettet flyttes

                -500                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Covid 19 socialpakke-
Opsporing af psykisk 
sårbare borgere

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

BR: 22.04.2021 pkt. 4: 
Målgruppen for indsatsen er 
borgere med sindslidelse, hvorfor 
budgettet flyttes

                  500                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

BC39 - Bedre 
arbejdsgange på 
myndighedsområdet

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR: 22.04.2021 pkt. 4: Udgifterne 
til implementering af Bedre 
arbejdsgange på 
myndighedsområdet vil blive 
afholdt på borgere med 
sindslidelse, hvorfor budgettet 
flyttes

                   -69                 -206                  -137                       -                         -                         -   Nej

BC39 - Bedre 
arbejdsgange på 
myndighedsområdet

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR: 22.04.2021 pkt. 4: Udgifterne 
til implementering af Bedre 
arbejdsgange på 
myndighedsområdet vil blive 
afholdt på borgere med 
sindslidelse, hvorfor budgettet 
flyttes

                     69                   206                    137                       -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

BC40 - Udvidelse af 
digitale borgermøder og 
behandlingsmulig

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR: 22.04.2021 pkt. 4: Udgifterne 
til implementering af Udvidelse af 
digitale borgermøder og 
behandlingsmuligheder vil blive 
afholdt på borgere med 
sindslidelse, hvorfor budgettet 
flyttes

                   -49                    -78                    -29                       -                         -                         -   Nej

BC40 - Udvidelse af 
digitale borgermøder og 
behandlingsmulig

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR: 22.04.2021 pkt. 4: Udgifterne 
til implementering af Udvidelse af 
digitale borgermøder og 
behandlingsmuligheder vil blive 
afholdt på borgere med 
sindslidelse, hvorfor budgettet 
flyttes

                     49                      78                      29                       -                         -                         -   Nej

Korrektion Administrativt 
fællesskab for 
kommunikation

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 10.12.20, pkt. 4: Ifm. 
oprettelsen af et nyt 
administrativt fællesskab for 
kommunikation, blev der internt i 
SOF omflyttet medarbejdere. Der 
blev fejlagtigt overført for meget 
budget, hvilket der rettes op på 
med denne korrektion af 
lønmidler.

                   172                    172                    172                    172                    172                    172 Ja

Korrektion Administrativt 
fællesskab for 
kommunikation

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 10.12.20, pkt. 4: Ifm. 
oprettelsen af et nyt 
administrativt fællesskab for 
kommunikation, blev der internt i 
SOF omflyttet medarbejdere. Der 
blev fejlagtigt overført for meget 
budget, hvilket der rettes op på 
med denne korrektion af 
lønmidler.

                 -172                  -172                  -172                  -172                  -172                  -172 Ja

BC34 - Implementering af 
driftsoptimerende tiltag 
på handica

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

BR: 22.04.2021 pkt. 4: Dele af 
indsatsen til Implementering af 
driftsoptimerende tiltag på 
handicapområdet skal løses af 
centralforvaltningen hvorfor 
midlerne flyttes til Tværgående 
opgaver og adm..

                 -196                  -661                       -                         -                         -                         -   Nej

BC34 - Implementering af 
driftsoptimerende tiltag 
på handica

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR: 22.04.2021 pkt. 4: Dele af 
indsatsen til Implementering af 
driftsoptimerende tiltag på 
handicapområdet skal løses af 
centralforvaltningen hvorfor 
midlerne flyttes til Tværgående 
opgaver og adm..

                   196                    661                       -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Korrektion af tidligere 
budgetflyt

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

I 3. sag om bevillingsmæssige 
ændringer 2020 blev der ved en 
fejl flyttet budget fra et 
anlægsprojekt (Kirkegårdsvej 
42/Augustagade 30-32), hvor 
der endnu ikke var aflagt 
anlægsregnskab. Budgettet 
tilbageføres derfor til projektet fra 
Byforny.rammen - 
Byfornyelsesrammen 
(rådighedsbeløb)

               1.420 Nej

Korrektion af tidligere 
budgetflyt

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

I 3. sag om bevillingsmæssige 
ændringer 2020 blev der ved en 
fejl flyttet budget fra et 
anlægsprojekt (Kirkegårdsvej 
42/Augustagade 30-32), hvor 
der endnu ikke var aflagt 
anlægsregnskab. Budgettet 
tilbageføres derfor til projektet fra 
Byforny.rammen - 
Byfornyelsesrammen 
(rådighedsbeløb)

             -3.861 Nej

Korrektion af tidligere 
budgetflyt

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

I 3. sag om bevillingsmæssige 
ændringer 2020 blev der ved en 
fejl flyttet budget fra et 
anlægsprojekt (Kirkegårdsvej 
42/Augustagade 30-32), hvor 
der endnu ikke var aflagt 
anlægsregnskab. Budgettet 
tilbageføres derfor til projektet fra 
Byforny.rammen - Kirkegårdsvej 
42 / Augustagade 30-32

             -1.420 Nej

Korrektion af tidligere 
budgetflyt

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

I 3. sag om bevillingsmæssige 
ændringer 2020 blev der ved en 
fejl flyttet budget fra et 
anlægsprojekt (Kirkegårdsvej 
42/Augustagade 30-32), hvor 
der endnu ikke var aflagt 
anlægsregnskab. Budgettet 
tilbageføres derfor til projektet fra 
Byforny.rammen - Kirkegårdsvej 
42 / Augustagade 30-32

               3.861 Nej

Årsværk til varetagelse af  
projektmodullet i 
Kvantum".

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Årsværk til varetagelse af 
procesejerskabet vedr. 
projektmodullet i Kvantum” - 
Opgaven overføres fra KS til 
Rådhuset.

                  700                   700                   700                   700                   700                   700 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Årsværk til varetagelse af  
projektmodullet i 
Kvantum

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Årsværk til varetagelse af 
procesejerskabet vedr. 
projektmodullet i Kvantum” - 
Opgaven overføres fra KS til 
Rådhuset.

                -700                 -700                 -700                 -700                 -700                 -700 Ja

Erstatning fra forsikringen ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I 2018 modtog 565 Skolen i 
Sydhavn Gammel (XB-
4325000087) en erstatning fra 
forsikringen, men der blev aldrig 
søgt en bevilling. Der så søges 
derfor nu indtægts og 
udgiftsbevilling

                    151                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning fra forsikringen ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

I 2018 modtog 565 Skolen i 
Sydhavn Gammel (XB-
4325000087) en erstatning fra 
forsikringen, men der blev aldrig 
søgt en bevilling. Der så søges 
derfor nu indtægts og 
udgiftsbevilling

                  -151                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Rettelse vedr. erstatning ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Erstatningsbeløb er overført fra 
KEID, som en intern indtægt 
(negativ indtægt) og ikke en 
indtægt, derfor skal den tidligere 
bevillingsmæssige ændring rettes 
fra en indtægt til en udgift

                   -69                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Rettelse vedr. erstatning ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

Erstatningsbeløb er overført fra 
KEID, som en intern indtægt 
(negativ indtægt) og ikke en 
indtægt, derfor skal den tidligere 
bevillingsmæssige ændring rettes 
fra en indtægt til en udgift

                     69                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I 2015 modtog 565 Skolen i 
Sydhavn Gammel (XB-
4325000087) indtægter fra en 
række virksomheder i forlig, men 
der blev aldrig søgt en bevilling. 
Der så søges derfor nu indtægts 
og udgiftsbevilling

              8.922                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

I 2015 modtog 565 Skolen i 
Sydhavn Gammel (XB-
4325000087) indtægter fra en 
række virksomheder i forlig, men 
der blev aldrig søgt en bevilling. 
Der så søges derfor nu indtægts 
og udgiftsbevilling

            -8.922                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. placering 
af Skur, Christanshavns 
Skole

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift
Forsikringserstatning vedr. 
placering af skur på Chritihavns 
Skole udbetales til ByK

                  208                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Erstatning vedr. placering 
af Skur, Christanshavns 
Skole

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt
Forsikringserstatning vedr. 
placering af skur på Chritihavns 
Skole udbetales til ByK

                -208                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I 2015 blev der indgået et forlig 
vedr. Bavnehøj Alle, men der blev 
ikke søgt en bevilling. Der søges 
derfor en indtægs- og 
udgiftsbevilling, så alle bevillinger 
er på plads ift 
regnskabsaflæggelse

                   190                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

I 2015 blev der indgået et forlig 
vedr. Bavnehøj Alle, men der blev 
ikke søgt en bevilling. Der søges 
derfor en indtægs- og 
udgiftsbevilling, så alle bevillinger 
er på plads ift 
regnskabsaflæggelse

                 -190                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I 2015 blev der indgået et forlig 
vedr. Sundbyøster Skole, men der 
blev ikke søgt en bevilling. Der 
søges derfor en indtægs- og 
udgiftsbevilling, så alle bevillinger 
er på plads ift. 
regnskabsaflæggelse

                  300                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

I 2015 blev der indgået et forlig 
vedr. Sundbyøster Skole, men der 
blev ikke søgt en bevilling. Der 
søges derfor en indtægs- og 
udgiftsbevilling, så alle bevillinger 
er på plads ift. 
regnskabsaflæggelse

                -300                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I 2014 og 2015 blev der modtaget 
indtægter vedr. Forlig/erstatning 
vedr. Ørestad City, men der blev 
ikke søgt en bevilling. Der søges 
derfor en indtægs- og 
udgiftsbevilling, så alle bevillinger 
er på plads ift. 
regnskabsaflæggelse

                  947                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

I 2014 og 2015 blev der modtaget 
indtægter vedr. Forlig/erstatning 
vedr. Ørestad City, men der blev 
ikke søgt en bevilling. Der søges 
derfor en indtægs- og 
udgiftsbevilling, så alle bevillinger 
er på plads ift. 
regnskabsaflæggelse

                -947                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I 2015 blev der indgået et forlig 
vedr. Eskildsgade, men der blev 
ikke søgt en bevilling. Der søges 
derfor en indtægs- og 
udgiftsbevilling, så alle bevillinger 
er på plads ift. 
regnskabsaflæggelse

                     53                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

I 2015 blev der indgået et forlig 
vedr. Eskildsgade, men der blev 
ikke søgt en bevilling. Der søges 
derfor en indtægs- og 
udgiftsbevilling, så alle bevillinger 
er på plads ift. 
regnskabsaflæggelse

                   -53                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I 2018 blev der indgået et forlig 
vedr. facedøre på lykkeboskole, 
hvor dørene skulle udskiftes og 
delvis betales af leverrandøren

                     75                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Erstatning vedr. forlig ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

I 2018 blev der indgået et forlig 
vedr. facedøre på lykkeboskole, 
hvor dørene skulle udskiftes og 
delvis betales af leverrandøren

                   -75                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Kobbelvænget 65, 2700 
Brønshøj. Tilbagef. budget 
basisleje.

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Kobbelvænget 65, 2700 
Brønshøj. Ejendomsnr.: 101 - 
679152. Matr.nr. 3447 Husum 
København. Tilbageført budget til 
basisleje. Årlig basisleje: 
52.017,10 kr.. Virkning pr. 1/1-
2021. P/L 2021 = 1,45 %

                   -52                    -52                    -52                    -52                    -52                    -52 Ja

Kobbelvænget 65, 2700 
Brønshøj. Tilbagef. budget 
basisleje

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

udgift

Kobbelvænget 65, 2700 
Brønshøj. Ejendomsnr.: 101 - 
679152. Matr.nr. 3447 Husum 
København. Tilbageført budget til 
basisleje. Årlig basisleje: 
52.017,10 kr.. Virkning pr. 1/1-
2021. P/L 2021 = 1,45 %

                     52                      52                      52                      52                      52                      52 Ja

Hammelstrupvej budget 
til GB

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift
Budgettet er lagt på KEID service, 
men skal flyttes til Grundbudget 
til vedligehold, service

             -1.375                 -903                       -                         -                         -                         -   Nej

Hammelstrupvej budget 
til GB

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift
Budgettet er lagt på KEID service, 
men skal flyttes til Grundbudget 
til vedligehold, service

               1.375                   903                       -                         -                         -                         -   Nej

Justering af Kapitalidskud 
i hofor

ØU
Finansposte
r

2500 - Finansposter
Langfristede 
balancepost.

udgift

Justering af årlige kapitalndskud i 
Hofor. Mindreudgifter til indskud i 
Horfor pga laver renterfod, 
modsvares af mindreindtægt på 
renter af obligationer

           -12.000                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Laver renterniveau  på 
dep  obligationer

ØU
Finansposte
r

2500 - Finansposter Renter mv Indtægt
Mindreindtægter fra renter af de 
deponerede Obligation vedr. 
Horfor

             12.000                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Rosenvænget, fugtprojekt ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Overførelse af midler fra KEID 
vedr. afhjælpning af 
fugtproblematik vedr. 
Rosenvænget (XB-4327000141)

              3.255               4.339                 1.331                       -                         -                         -   Nej

Rosenvænget, fugtprojekt ØU Anlæg
3161 - Byggeri 
København, 
eksekvering af anlæg

Byggeri udgift

Overførelse af midler fra KEID 
vedr. afhjælpning af 
fugtproblematik vedr. 
Rosenvænget (XB-4327000141)

                   120                     161                      49                       -                         -                         -   Nej

Rosenvænget, fugtprojekt ØU Anlæg
3172 - KEID, GB til 
vedligehold, anlæg

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Rosenvænget - afhjælpning af 
fugtproblematik fra bevillingen 
Forhøjet grundvandsspejl på 
matriklen ved Skolen på 
Strandboulevarden (OFS 20/21)

             -3.375              -4.500               -1.380                       -                         -                         -   Nej

Kobbelvænget 65, 2700 
Brønshøj. Budget basisleje

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Kobbelvænget 65, 2700 
Brønshøj. Ejendomsnr.: 101 - 
679152. Matr.nr. 3447 Husum 
København. Budget til basisleje. 
Årlig basisleje: 99.749,04 kr. 
Virkning pr. 1/1-2021. P/L 2021 = 
1,45 %

                   100                    100                    100                    100                    100                    100 Ja

Kobbelvænget 65, 2700 
Brønshøj. Budget basisleje

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

udgift

Kobbelvænget 65, 2700 
Brønshøj. Ejendomsnr.: 101 - 
679152. Matr.nr. 3447 Husum 
København. Budget til basisleje. 
Årlig basisleje: 99.749,04 kr. 
Virkning pr. 1/1-2021. P/L 2021 = 
1,45 %

                 -100                  -100                  -100                  -100                  -100                  -100 Ja

Vedligehold, 
Hjørnelodden 1B

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til 
Daginstitution på Hjørnelodden 
1B, Valby (Nyanlæg)

                   155                    186                    186                    186                    186                    186 Ja

Vedligehold, 
Hjørnelodden 1B

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til 
Daginstitution på Hjørnelodden 
1B, Valby (Nyanlæg)

                 -155                  -186                  -186                  -186                  -186                  -186 Ja

Vedligehold, Artillerivej 
75

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til 
Specialinstitutionen Hvalen på 
Artillerivej 75, KBH S (Tilbygning)

                  228                   228                   228                   228                   228                   228 Ja

Vedligehold, Artillerivej 
75

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til 
Specialinstitutionen Hvalen på 
Artillerivej 75, KBH S (Tilbygning)

                -228                 -228                 -228                 -228                 -228                 -228 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Vedligehold, Artillerivej 
126

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til Ny 
Islands Brygge Skole på 
Artillerivej 126, KBH S (Nyanlæg)

               1.526                1.832                1.832                1.832                1.832                1.832 Ja

Vedligehold, Artillerivej 
126

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til Ny 
Islands Brygge Skole på 
Artillerivej 126, KBH S (Nyanlæg)

             -1.526              -1.832              -1.832              -1.832              -1.832              -1.832 Ja

Vedligehold, 
Oehlenschlægersgade 57

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til Ny 
tilbygning til Oehlenschlæger 
Skole på Oehlenschlægersgade 
57, KBH V (Nyanlæg)

                  329                   329                   329                   329                   329                   329 Ja

Vedligehold, 
Oehlenschlægersgade 57

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til Ny 
tilbygning til Oehlenschlæger 
Skole på Oehlenschlægersgade 
57, KBH V (Nyanlæg)

                -329                 -329                 -329                 -329                 -329                 -329 Ja

Vedligehold, 
Nyrnberggade 1

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til 
Multihallen på Nyrnberggade 1, 
KBH S (Tilbagekøbt)

                   261                    261                    261                    261                    261                    261 Ja

Vedligehold, 
Nyrnberggade 1

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af 
vedligeholdelsesmidler til 
Multihallen på Nyrnberggade 1, 
KBH S (Tilbagekøbt)

                 -261                  -261                  -261                  -261                  -261                  -261 Ja

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2849 
- Fensmarksk,Tag/facade/klima

               1.890                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2850 
- Frejaskolen -  Fugtudbedring

                1.791                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2853 
Moderniseringspulje, Skoler

             -5.024                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2854 
Øresundsskolen,Vinduer/Venti

               1.343                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 1438 
Kirsebærhavens Skole / KKFO

          -32.738                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2036 
KIRS. Fremtidens Frit.

            32.738                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2075 
Fremtidens fritidstilbud, plan.bev.

             -2.067                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2476 
Husum Skole FFT

              2.067                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2807 
Damhusengens Skole, DI, renov

       -598.945                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Damhusengens Skole, 
Fritidshjem

             10.049                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Damhusengens Skole, Skole og DI

         588.896                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2807 
Damhusengens Skole, DI, renov

             -4.152                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Damhusengens Skole, 
Fritidshjem

               1.828                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Damhusengens Skole, Skole og DI

              2.324                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2829 
Vesterbro Ny Skole, 10. klasser

             -11.891                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2829 
Vesterbro Ny Skole, 10. klasser

              11.891                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2829 
Vesterbro Ny Skole, 10. klasser

                   512                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2829 
Vesterbro Ny Skole, 10. klasser

                 -512                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Saxtorphsvej 31, DI, udvid., 
plan.bev.

                -686                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Saxtorphsvej, DI 13 grupper, plan. 
bev.

                  686                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 1359 
Sundbyøster Skole, HHR

            -2.949                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2215 
Sundbyøster sk, frem.tilb

              2.949                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 1883 
Ny Skole på Artillerivej

              2.000                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2669 
Skolen på Islands Brygge,Pavillon 
3

             -2.000                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Kastelvej 60, klub, flytning, plan 
bev

                   619                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Skolen på Strandblvd. HAFNIA, 
plan.bev.

                 -619                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 1842 
Oehlenschlægersgade skole, HHR

          -47.949                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2170 
Oehlenschlægersgade sk. Udvid 
SP

            47.949                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. -1841 
Kildevældsskolen, HHR

             -3.000                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Kildevældsskolen, SP

               3.000                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 2220 
Papirøen, plan.bev.

              3.008                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Vandkulturhus på papirøen

             -3.008                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Skolen ved Sundet, HHR.  - 
frilufts.

       -209.548                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. -
Skolen ved Sundet, HHR. - 
asbestsan.

               3.519                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Skolen ved Sundet, HHR. - 
hovedsk.

          122.050                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Skolen ved Sundet, Nybyg - ned. 
& lands.

             10.864                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Skolen ved Sundet, Nybyg - 
udskol. & FH

             73.114                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 1628 
Christianshavns Skole, HHR

                 -158                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 1639 
Christianshavns Sk, Kap B2014

                   158                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - Midl. 
Daginst. Pavilloner

             14.291                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Budgetomplacering af 
styringsmæssige årsager ifm. 
regnskabsaflæggelsen, politisk 
godkendt formål fastholdt. - 
Ørestad Syd, DI, tidlig opstart, 10 
gr

            -14.291                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Fra Ny skole på Artillerivej 
til Ren. Skolen på 
Artillerivej

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Af styringsmæssige årsager blev 
den samme bevilling til Skolen på 
Artillerivej, i ByK fordelt på to 
projekter. Renoveringsdelen der 
blev separeret ud har behov for 
yderligere finansiering. 
(Budget17) - 1883 Ny Skole på 
Artillerivej

             -6.200                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Fra Ny skole på Artillerivej 
til Ren. Skolen på 
Artillerivej

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Af styringsmæssige årsager blev 
den samme bevilling til Skolen på 
Artillerivej, i ByK fordelt på to 
projekter. Renoveringsdelen der 
blev separeret ud har behov for 
yderligere finansiering. 
(Budget17) - 1883 Skole på 
Artillerivej, Ren

              6.200                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

Bevilling fra Ny skole på 
Artillerivej til OU-
modellen

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Mindreforbrug som følge af 
gunstigt licitationsresultat tillige 
med mindre træk på risiko og 
UFO midler, end oprindeligt 
budgetteret, overføres til OU-
modellen - 1883 Ny Skole på 
Artillerivej

          -40.000                       -                         -                         -                         -                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2021 P/L)

2023
(2021 P/L)

2024
(2021 P/L)

2025
(2021 P/L)

2026
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevilling fra Ny skole på 
Artillerivej til OU-
modellen

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Mindreforbrug som følge af 
gunstigt licitationsresultat tillige 
med mindre træk på risiko og 
UFO midler, end oprindeligt 
budgetteret, overføres til OU-
modellen - Saldo OU-model, 
teknisk projekt

            40.000                       -                         -                         -                         -                         -   Nej

KKRS flyttes til ny bevilling 
fra KEID service

ØU Service
1177 - KEID KK 
Rengøring

Ejendomsservice udgift
KKRS flyttes til ny bevilling KEID 
KK Rengøring fra KEID service - 
interne indtægter

       -343.937        -343.937        -343.937        -343.937        -343.937        -343.937 Ja

KKRS flyttes til ny bevilling 
fra KEID service

ØU Service
1177 - KEID KK 
Rengøring

Ejendomsservice udgift
KKRS flyttes til ny bevilling KEID 
KK Rengøring fra KEID service - 
øvrige tjenesteydelser

         343.937          343.937          343.937          343.937          343.937          343.937 Ja

KKRS flyttes fra KEID 
service til ny bevilling

ØU Service 1170 - KEID, Service Ejendomsservice udgift
KK Rengøringsservice flyttes til ny 
bevilling KEID KK Rengøring - 
interne indtægter

         343.937          343.937          343.937          343.937          343.937          343.937 Ja

KKRS flyttes fra KEID 
service til ny bevilling

ØU Service 1170 - KEID, Service Ejendomsservice udgift
KK Rengøringsservice flyttes til ny 
bevilling KEID KK Rengøring - 
øvrige tjenesteydelser

       -343.937        -343.937        -343.937        -343.937        -343.937        -343.937 Ja


