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Bilag 3 – Ændringer i anlægsoversigten 

 

Resumé 

For at forkorte indstillingen om anlægsoversigten og sikre, at den kun 

indeholder tekst og bilag med direkte relevans for styringen og opfølg-

ningen på kommunens anlægsportefølje, udgår en række opfølgnings-

punkter og bilag af anlægsoversigten. 

 

Sagsfremstilling  

Økonomiudvalget har ønsket, at indstillingerne om anlægsoversigten 

gøres kortere og mere fokuseret. Nedenstående ændringer er derfor 

indarbejdet i indstillingen om anlægsoversigt 2022, andet kvartal. 

 

Måltallet for byggetid for daginstitutioner på 30 måneder ophæves  

Måltallet blev indført, mens KEID lå under Kultur- og Fritidsforvaltnin-

gen og Økonomiforvaltningen derfor havde behov for et styringsred-

skab for prioriteringen af projekter. Nybyggerier og køb af nøglefærdige 

institutioner ligger nu under Økonomiforvaltningen, og prioriteringen 

styres ud fra Børne- og Ungdomsforvaltningens demografibaserede 

behovsopgørelser. Der vurderes derfor ikke at være behov for et speci-

fikt måltal for byggetid. Samtidig udgår bilag 2 - oversigt over daginsti-

tutioner med forventet byggetid over 30 måneder. 

 

Måltallet for byggetid for cykelprojekter på 33 måneder ophæves 

Økonomiudvalgets besluttede 20. marts 2012 at indføre et måltal på 33 

måneder for byggetid for cykelprojekter. Teknik- og Miljøforvaltningen 

har oplyst, at der ikke efterspørges opfølgning på måltallet fra Teknik- 

og Miljøudvalget, ligesom måltallet ikke anvendes i budgetnotater om 

nye projekter. Det vurderes derfor, at måltallet bør ophæves. Samtidig 

udgår opfølgningen på måltal for byggetid cykelprojekter af bilag 1 – 

styr på eksekvering.  

 

Vigtigste forsinkede projekter udgår af indstillingen 

Den fulde liste over de vigtigste forsinkede projekter fremgår af bilag 1 – 

styr på eksekvering og der vurderes derfor ikke at være behov for at 

nævne udvalgte projekter i indstillingen. 
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Opfølgning på servicemål for behandling af byggesager og lokalpla-

ner udgår af indstillingen 

Opfølgningen er indført som følge af Økonomiudvalgets beslutning 15. 

juni  om ”fast track”, herunder hurtigere og bedre plan- og bygge-

sagsbehandlingsprocesser. Opfølgningen har ingen umiddelbart sam-

menhæng til resten af anlægsoversigten og henvises i stedet til Økono-

miudvalgets aflæggerbord.  

 

Orientering om Byggeri Københavns afleveringer i sidste kvartal udgår 

Bilaget vurderes ikke at have direkte relevans for anlægsoversigten og 

henvises i stedet til Økonomiudvalgets aflæggerbordet. 

 

Status på Samlokaliseringscase II udgår 

Bilaget vurderes ikke at have direkte relevans for anlægsoversigten, og 

de involverede forvaltninger orienteres løbende om status på casen via 

projektets styregruppe. Desuden udskydes gennemførelsen af casen i 

to år som følge af indkvartering af fordrevne ukrainere i Otilliahus, og 

der vil således ikke være nogen ændringer i status i de kommende år. 

 
 


