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På Økonomiudvalgets budgetseminar den 26. januar blev der præsen-

teret et foreløbigt overblik over finansieringen til overførselssagen. 

Økonomiforvaltningen har siden da modtaget udvalgenes overførsels-

anmodninger samt opgjort den reelle kasse. I vedlagte plancher gen-

nemgås den aktuelle finansiering og måltal til overførselssagen. 

Den samlede finansiering til overførselssagen udgør på nuværende 

tidspunkt 854,5 mio. kr. efter finansiering af de tekniske overførsler (de-

central opsparing, eksternt finansierede projekter og lov- eller kontrakt-

mæssigt bundne midler) samt øvrige sager. Hertil kommer merindtæg-

ter fra salg af ejendomme på 211,2 mio. kr., som er øremærket renove-

ring af kommunens ejendomme. Der er i 2021 henholdsvis 227,2 mio. 

kr. i ledigt servicemåltal og 107,3 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal. 

Tallene vil blive yderligere kvalificeret og kan ændre sig i mindre om-

fang inden forhandlingerne, der ligger fra den 22. marts til den 26. 

marts.  

De forvaltningsspecifikke plancher (plancher 11-17) har været drøftet 

med forvaltningernes direktioner.  

Budgetnotater vedrørende finansieringsnotatet, forvaltningernes sager 

om need to og rettidig omhu samt sager henvist til overførselssagen vil 

blive tilgængelige på budgethjemmesiden fredag den 19. marts. Finan-

sieringen til overførselssagen vil blive gennemgået på det første for-

handlingsmøde den 22. marts 2021. 

Ved spørgsmål til materialet kan der rettes henvendelse til Økonomifor-

valtningen enten ved direktør Mads Grønvall (mg@kk.dk) eller kontor-

chef Jesper Ralfkiær Jørgensen (gc5n@kk.dk). 

På de efterfølgende sider er en læsevejledning til de vedlagte slides. 
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Læsevejledning til finansieringsnotat 

Slide 2: Regnskab 2020 

Viser Københavns Kommunes samlede regnskabsresultat på de tre sty-

ringsområder service, anlæg og overførsler.  

 

Slide 3: Samlet finansiering til overførselssagen 2020-2021 

Den samlede finansiering til overførselssagen bliver beregnet ud fra be-

holdningen af reel kasse over 700 mio. kr. fratrukket de tekniske over-

førsler.  

 

De tekniske overførsler følger ØUs beslutning om principper for over-

førsler fra 2020 til 2021 og udgøres af decentral opsparing på institutio-

nerne på op til 4 pct., som overføres til service, decentral opsparing 

over 4 pct. som kan anmodes overført til anlæg, eksternt finansierede 

projekter (tilskudsmidler) og lov- eller kontraktmæssigt bundne midler. 

 

Derudover er der en række øvrige sager, som samlet bidrager til finan-

sieringen (se slide 4).  

 

Slide 4: Øvrige sager 

Øvrige sager består af en række sager som påvirker finansieringen i 

overførselssagen, herunder den økonomiske effekt af tidligere beslut-

ninger og effekten af kendte, fremtidige beslutninger. 

 

Slide 5: Servicemåltal i 2021 

Sliden viser opgørelse af ledigt servicemåltal. Servicemåltallet bliver 

beregnet ud fra servicebufferpuljen i budget 2021 og de politiske be-

slutninger, der siden årsskiftet er truffet, som påvirker måltallet. Derud-

over er der en række øvrige sager, jf. slide 4, der påvirker servicemåltal-

let.  

 

Det er ikke alle øvrige sager, som påvirker finansieringen, der påvirker 

servicemåltallet og omvendt. Derfor er der forskel fra sagerne på hhv. 

slide 4 og slide 5.  

 

Slide 6: Anlægsmåltal i 2021 

Sliden viser opgørelse af ledigt anlægsmåltal. Det, der påvirker anlægs-

måltallet, er, 1) det måltal der er afsat i budget 2021, 2) ledigt anlægs-

måltal som følge af første anlægsoversigt, 3) tekniske overførsler, hvor 

forvaltningerne har mulighed for at overføre decentral opsparing over 4 

pct. fra service til anlæg og 4) forventede overskydende måltal fra inve-

steringspuljen (se slide 7). 
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Slide 7: Træk på investerings- og innovationspuljerne 

Viser de afsatte måltal på service og anlæg i investerings- og innovati-

onspuljerne i 2021 samt det forventede træk på finansieringen fra pul-

jerne i forbindelse med overførselssagen.  

 

Slide 8: Øvrige mindreforbrug der ønskes overført (service) 

I forbindelse med udvalgenes indmelding af de tekniske overførselsan-

modninger fra 2020 til 2021, er det muligt at anmode om at overføre 

yderligere mindreforbrug.  

 

Disse anmodninger omfatter primært forsinkelser på besluttede inve-

steringscases som følge af COVID-19, og har derfor haft mindreforbrug 

på disse projekter. Derudover har nogle forvaltninger også ønsker til 

overførsler, som ikke vedrører mindreforbrug på investeringscases. De 

enkelte anmodninger fremgår af slide 11-17. 

 

Disse mindreforbrug falder ikke inden for rammerne for principper for 

overførsler, som besluttet af Økonomiudvalget 10. november 2020, 

men der kan i forbindelse med overførselssagen træffes beslutning om 

at overføre midlerne til 2021.  

 

Slide 11-17: Udvalgsplancher 

Udvalgsplancherne giver et overblik over udvalgenes overførselsan-

modninger, herunder den korrigerede overførselsadgang, de tekniske 

overførsler, som følger principper for overførsler fra 2020-2021, udval-

gets bidrag til finansiering af overførselssagen samt øvrige mindrefor-

brug der ønskes overført.  

 

Slide 18: Udvikling i overførsler på service 2016-2020 

Sliden viser udviklingen af de samlede overførsler på service i perioden 

2016-2020 på kategorierne decentral opsparing, eksternt finansierede 

projekter, lov- eller kontraktmæssigt bundne midler samt øvrige ser-

viceoverførsler over 4 pct. mv. samt merforbrug. 
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