
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

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)

2027
(2021 P/L)

Varig

Tlb. restbeløb 
annuller projekt 
Tandreguleringsklinik
ker B18

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Undervisning udgift

Tilbagebetaling af restbeløb for 
annulleret projekt 
Tandreguleringsklinikker B18. 
Restbeløbet opstod efter modtagelse 
af en kreditnota.

                -134                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Mindreforbrug 
driftskomp ifm. renov. 
af HUSET KBH

KFU Service
1060 - Kultur 
og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift

I forbindelse med 1. 
regnskabsprognose 2021 indmeldte 
KFF mindreforbrug vedr. 
driftskompensation ved renovering af 
Huset KBH. Disse midler skal tilbage til 
Kassen i 2021, men gives til retur til 
KFU med OFS 21-22

            -4.100                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Mindreforbrug 
Forudbetal. 
billetindtægt Amager 
Bio

KFU Service
1060 - Kultur 
og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift

I forbindelse med 1. 
regnskabsprognose 2021 indmeldte 
KFF mindreforbrug vedr.forudbetalte 
billetindtægter fra Amager Bio. Disse 
midler skal tilbage til Kassen i 2021, 
men gives til retur til KFU med OFS 21-
22

           -4.000                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Mindreforbrug vedr. 
nyindretning af 
Sundby Bibl.

KFU Service
1060 - Kultur 
og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift

I forbindelse med 1. 
regnskabsprognose 2021 indmeldte 
KFF mindreforbrug vedr. 
nyindretningen af Sundby Bibliotek. 
Disse midler skal tilbage til Kassen i 
2021, men gives til retur til KFU med 
OFS 21-22

               -500                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Tillægsbevilling pga. 
forøgede 
gebyrindtægter, 
Huslejenævnet

KFU Service
1060 - Kultur 
og Fritid - 
Service

Borgerservice og 
myndighed

Indtægt

Der forventes en forøgelse af 
gebyrindtægterne på huslejenævnet 
med 2,2 mio. kr. i 2021. Indtægterne 
kommer fra: Indbringelsesgebyrer, 
Gebyrer § 5, stk. 3 sager samt 
Tillægsgebyrer. Der søges derfor om 
tillægsbevillng på dette beløb

            -2.176                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Reperiodisering af 
indskud i 
Landsbyggefonden

SOU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Langfristede 
balancepost.

udgift

Tilpasning af niveauet af indskud i 
Landsbyggefonden over årene 2021 
og 2022 således niveauet stemmer 
overens med det forventede 
udgiftsniveau

       -161.605          161.605                      -                        -                        -                        -                        -   Nej

Praktikplads AUB SOU Service 3415 - Ældre Uddannelse Indtægt
AUB har uddelt en bonus til 
virksomheder der i 2021 har oprettet 
praktikpladser

         -10.383                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

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)

2027
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Reperiodisering af 
budget vedr. 
etablering af almene 
boliger

TMU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Langfristede 
balancepost.

udgift

Da budgettet vedrørende udgifter til 
medfinansiering af renovering af 
eksisterende almene boliger og 
nybygning af almene boliger ikke 
ligger med den fordeling på år, som 
udgifterne forventes at falde, 
reperiodiseres budgettet på år i 2021-
2027.

      -210.786      -270.860       -258.317                      -                        -                        -                        -   Nej

Reperiodisering af 
budget vedr. 
etablering af almene 
boliger

TMU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Langfristede 
balancepost.

udgift

Da budgettet vedrørende udgifter til 
medfinansiering af renovering af 
eksisterende almene boliger og 
nybygning af almene boliger ikke 
ligger med den fordeling på år, som 
udgifterne forventes at falde, 
reperiodiseres budgettet på år i 2021-
2027.

     -285.006         105.745         143.644         187.089         187.089         187.089        366.799 Nej

Reperiodisering af 
budget vedr. 
etablering af almene 
boliger

TMU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Langfristede 
balancepost.

udgift

Da budgettet vedrørende udgifter til 
medfinansiering af renovering af 
eksisterende almene boliger og 
nybygning af almene boliger ikke 
ligger med den fordeling på år, som 
udgifterne forventes at falde, 
reperiodiseres budgettet på år i 2021-
2027.

        -20.665                      -                        -          -131.820                      -                        -                        -   Nej

Tilpasning af budget 
til renteudgifter

TMU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Renter mv udgift

Budgettet til renteudgifter justeres i 
2021 vedr. renteudgifter til 
klimainvesteringer og affaldsområdet 
som følge af ny vurdering af 
renteudviklingen.

                 395                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Tilpasning af budget 
til renteindtægter

TMU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Renter mv Indtægt

Budgettet til renteindtægter justeres i 
2021 vedr. renteindtægter til 
klimainvesteringer som følge af ny 
vurdering af renteudviklingen.

                   72                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Forsikringsudbetaling 
vedr. udgifter til 
olieforurening

TMU Service
1000 - 
Ordinær drift

Myndighed/bypl
anlægning

Indtægt

Opskrivning af indtægtsbudgettet 
vedrørende indtægter fra 
forsikringsudbetaling angående 
udgifter afholdt til olieforureningssag i 
Haveforeningen Engly nr. 37, 2300 
København S.

            -1.000                      -                        -                        -                        -                        -                        -   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)

2027
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: Nulstilling af 
Internationalisering af 
Klimatiltag

TMU Service
1000 - 
Ordinær drift

Myndighed/bypl
anlægning

udgift

EFP: Nulstilling af Internationalisering 
af Klimatiltag. Projektet er afsluttet i 
2020, og da det realiserede forbrug er 
mindre end den afsatte bevilling, 
overføres restbevillingen i 2021 på ca. -
0,1 mio. kr. til kassen (BR 19. aug. 
2019).

               -246                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

EFP: Nulstilling af 
Internationalisering af 
Klimatiltag

TMU Service
1000 - 
Ordinær drift

Myndighed/bypl
anlægning

Indtægt

EFP: Nulstilling af Internationalisering 
af Klimatiltag. Projektet er afsluttet i 
2020, og da det realiserede forbrug er 
mindre end den afsatte bevilling, 
overføres restbevillingen i 2021 på ca. -
0,1 mio. kr. til kassen (BR 19. aug. 
2019).

                 107                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Nedskrivning af 
internt lån sfa. 
merforbrug regnskab 
2020

TMU Service
1000 - 
Ordinær drift

Generel 
administration

udgift

Nedskrivning af internt lån optaget på 
baggrund af merforbrug i regnskab 
2020 med 17,5 mio. kr., som følge af 
forventet mindreforbrug i regnskab 
2021 grundet tilbageholdenhed med 
forbruget, jf. 2. kvartalsprognose 2021 
(TMU 16.08.2021).

         -17.500              2.968              2.968              2.968              2.968              2.968              2.968 Nej

Ret af budget vedr. 
områdefornyelse i 
Folehavekvarteret

TMU Anlæg
2010 - 
Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Ifm. indarbejdelse af budgettet 
vedrørende sagen "Områdefornyelsen 
Folehavekvarteret, indtægtsbevilling, 
Valby", hvor TMF er bevilget en U/I-
bevilling på 0,3 mio. kr., blev der ved 
en fejl fratrukket fondsmoms, hvilket 
nu rettes (BR 28. marts 2019)

                   53                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Udligning af budget 
anlæg/finansposter

TMU Anlæg
2010 - 
Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Nedskrivning af I/U-budgettet vedr. 
tilskudsdeklarationsmidler på 
Byfornyelse anlæg og på finansposter, 
hvorved budgettet fjernes begge 
steder og igen balancerer med de 
faktiske udgifter og indtægter.

                     -                        -                        -                        -                        -              20.100                      -   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)

2027
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Udligning af budget 
anlæg/finansposter

TMU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Langfristede 
balancepost.

udgift

Nedskrivning af I/U-budgettet vedr. 
tilskudsdeklarationsmidler på 
Byfornyelse anlæg og på finansposter, 
hvorved budgettet fjernes begge 
steder og igen balancerer med de 
faktiske udgifter og indtægter.

                     -                        -                        -                        -                        -            -20.100                      -   Nej

Udligning af budget 
anlæg/finansposter - 
reperiodisering

TMU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Langfristede 
balancepost.

udgift

Reperiodisering af budget på 
finansposter vedrørende 
tilskudsdeklarationsmidler, så 
budgettet er periodiseret i 
overensstemmelse med 
nedskrivningen af U/I-budgettet til 
tilskudsdeklarationsmidler på anlæg 
og finansposter, jf. (BR 2. sep. 2021).

                     -                        -                        -                        -                        -              20.100          -20.100 Nej

Korrektion vedr. 
udvendigt 
vedligehold på 
moderniseringsplan

ØU Service
1171 - KEID, GB 
til vedligehold 
service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Ændret profil på moderniseringsplan 
2 medfører at effektivisering på 
grundbudget til vedligehold 
tilbageføres.

              1.389              2.294               1.731                 753               3.014              2.261                      -   Nej

Salgsreservationsleje, 
service

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Der lægges 10 mio. kr. tilbage i kassen, 
da der ikke forventes et så stort træk 
på salgsreservationslejepuljen i 2021

         -10.000                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Salgsreservationsleje
n

ØU Anlæg
3173 - KEID 
Salg af 
Ejdomme

Ejd.handler/retti
gheder

Indtægt

Tilpasning af forventet 
indtægtsbudget vedr. salg af 
ejendomme uden selvstændigt 
indtægtskrav. Indtægter skal dække de 
forventede udgifter til 
salgsreservationslejen

         -10.575                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Tilpasning af 
indtægter på salg af 
ejendomme

ØU Anlæg
3173 - KEID 
Salg af 
Ejdomme

Ejd.handler/retti
gheder

Indtægt

Tilpasning af forventet 
indtægtsbudget vedr. salg af 
ejendomme uden selvstændigt 
indtægtskrav

         -19.023                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Tilbageførelse af 
bevilling vedr. forlig 
søgt på 1. BAE 2021

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift
Tilbageførelse af bevilling søgt på 1. 
BAE 2021vedr. erstatning vedr. forlig 
pga. ændret beløb

           -8.922                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Tilbageførelse af 
bevilling vedr. forlig 
søgt på 1. BAE 2021

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri Indtægt
Tilbageførelse af bevilling søgt på 1. 
BAE 2021vedr. erstatning vedr. forlig 
pga. ændret beløb

             8.922                      -                        -                        -                        -                        -                        -   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)

2027
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

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

Byggeri udgift

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

             6.240                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

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

Byggeri Indtægt

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

           -6.240                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Nedskrivning af 
indtægtskravet på 
Ottiliavej 1-3.

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Huslejeadministr
ation

udgift

I forbindelse med, at ejendommen på 
Ottiliavej 1-3 ikke længere skal huse 
flygtninge, sænkes indtægtskravet for 
ejendommen.

              1.457              5.237              5.237              5.237              5.237              5.237              5.237 Ja

Korrektionen vedr. 
indtægtskravet på 
moderniseringsplan 2

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Huslejeadministr
ation

udgift

Ved IC2020 blev KEIDs indtægtskrav 
og budget til vedligehold vedr. 
plejeboliger nedskrevet ifm. 
afviklingen af kommunale plejeboliger 
(moderniseringsplanen). Tidsplanen 
for afviklingen er ændret, hvorfor 
indtægtskravet i KEID skal ændres.

            -7.139             -6.168             -4.617             -2.016             -8.041            -6.033                      -   Nej

Nedskrivning af 
indtægtskravet på 
Ottiliavej 1-3.

ØU Service
1109 - Fælles 
Driftspulje 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

I forbindelse med, at ejendommen på 
Ottiliavej 1-3 ikke længere skal huse 
flygtninge, sænkes indtægtskravet for 
ejendommen.

            -1.457                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Korrektionen vedr. 
indtægtskravet på 
moderniseringsplan 2

ØU Service
1109 - Fælles 
Driftspulje 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Ved IC2020 blev KEIDs indtægtskrav 
og budget til vedligehold vedr. 
plejeboliger nedskrevet ifm. 
afviklingen af kommunale plejeboliger 
(moderniseringsplanen). Tidsplanen 
for afviklingen er ændret, hvorfor 
indtægtskravet i KEID skal ændres.

              7.139                      -                        -                        -                        -                        -                        -   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)

2027
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Ændring af bevilling 
ved medfinansiering

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

På BR 17/06/2015 blev der givet en 
indtægts- og udgiftsbevilling på 4,9 
mio.kr. til et vejprojekt vedr. Skolen i 
Sydhavnen. Indtægten skulle komme 
som medfinansiering fra de omkring 
liggende grundejere. Den faktisk 
indtægt blev kun 2,7 mio. kr.

            -2.218                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Ændring af bevilling 
ved medfinansiering

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri Indtægt

På BR 17/06/2015 blev der givet en 
indtægts- og udgiftsbevilling på 4,9 
mio.kr. til et vejprojekt vedr. Skolen i 
Sydhavnen. Indtægten skulle komme 
som medfinansiering fra de omkring 
liggende grundejere. Den faktisk 
indtægt blev kun 2,7 mio. kr.

             2.218                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Opskriv af  
Barselsfonden pga. 
flere udgifter

ØU Service

1197 - 
Koncernservic
e 
fællesordning
er, Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Augustprognose 2021 - 
Barselsfonden

           13.500                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Nedskriv af udgifter til 
Tjenestemandspensio
ner, service2021

ØU Service

1130 - Fælles 
Tjenestemand
spensioner 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Augustprognose 2021 - 
Tjenestemandspensioner, service

         -69.515                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Frafaldsaftale med KL  
vedr COK og 
Komponent

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Langfristede 
balancepost.

udgift

Komponent er en sammenlægning af 
COK (Center for Offentlig 
Kompetenceudvikling), KLK (KL’s 
Konsulentvirksomhed) og KL’s 
ledelsesområde. Der er indgået 615 
t.kr. som kontant afregning i 
forbindelse med en frafaldsaftale

                -615                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Nedskriv af 
tjenestemandspensio
ner, overførsler i 2021

ØU
Overførsler 
mv.

7130 - 
Tjenestemand
spension 
overførsler 
mm.

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Augustprognose 2021 - 
Tjenestemandspensioner, overførsler

           -7.473                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Mindreforbrug - 
Økonomisk 
forvaltning Service

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

udgift

Korrektion af købsmoms : Funktion 
4.62.82 konteret med forkert 
ejerforholdskode 2016-2019 SUF, 
hvilket korrigeres for i 
momsafregningen i 2021

             -4.101                      -                        -                        -                        -                        -                        -   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)

2027
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Mindreforbrug på 
puljen til 
overenskomst

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Der lægges 5,5 mio. kr. i kassen vedr. 
mindreforbrug på puljen til 
håndtering af cenrale udgifter i 
forbindelse med 
overenskomstforhandlinger.

           -5.500                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Midtvejsregulering - 
lov- og 
cirkulæreprogrammet

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

Indtægt

I midtvejsreguleringen korrigeres 
med 1.295 mio. kr. vedr. lov- og 
cirkulæreprogrammet. KKs andel 
udgør en indtægt på 142 mio. kr.

       -141.554                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Midtvejsregulering - 
p/l

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

Indtægt

I midtvejsreguleringen korrigeres 
med 263,5 mio. kr. vedr. ændret 
prisskøn. KKs andel udgør en indtægt 
på 28,8 mio. kr.

        -28.802                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Midtvejsregulering - 
læsevanskeligheder

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

Indtægt

I midtvejsreguleringen gives 8,3 mio. 
kr. vedr. informationsløsninger til 
borgere med læsevanskeligheder. KK 
andel udgør en indtægt på 0,9 mio. kr.

               -907                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Midtvejsregulering - 
pensionsområdet

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

Indtægt

I midtvejsreguleringen gives 65,0 
mio. kr. vedr. systemunderstørrelse af 
pensionsområdet. KKs andel udgør en 
indtægt på 7,1 mio. kr.

            -7.105                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Midtvejsregulering - 
tilsyn mim.normering

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

Indtægt

I midtvejsreguleringen gives 17,5 mio. 
kr. til tilsyn ifm. 
minimumsnormeringer. KK andel 
udgør en indtægt på 1,9 mio. kr.

             -1.913                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Midtvejsregulering - 
øvrige

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

Indtægt

I midtvejsreguleringen reduceres 
indtægten med 3.490 mio. kr. vedr. få 
andre reguleringer og 
indkomstoverførsler, hvoraf 3.500 
mio. kr. vedr. indkomstoverførsler. KKs 
andel af mindreindtægten udgør 381 
mio. kr.

        381.403                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Modregning i 
bloktilskud vedr. 
parkeringsindtægter

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

Indtægt

Beløbet svarer til kommunens 
indtægter vedr. betalingsparkering i 
2020, der overstiger et grundbeløb på 
320 kr. pr. indbygger (2019 p/l), og 
som skal modregnes i statstilskuddet 
for 2021. Beløbet er  3,8 mio. kr. lavere 
end det afsatte

       270.660                      -                        -                        -                        -                        -                        -   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)

2027
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Særligt tilskud vedr.  
dårlig udvikling i 
ledigheden

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

Indtægt

Særligt tilskud til kommuner med 
dårlig udvikling i ledigheden udgør en 
udgift på15,2 mio. kr. Tilskuddet går til 
kommuner med en udvikling i 
ledigheden for forsikrede ledige, som 
er væsentligt højere end landsdelens.

            15.192                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Endelig regulering af 
beskæftigelsestilskud 
2020

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

Indtægt

Beskæftigelsestilskuddet 
efterreguleres endeligt med en 
mindreindtægt på 219 mio. kr., som 
skyldes et lavere antal forsikrede 
ledige i Københavns Kommunes 
landsdel end forventet.

        219.900                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

COVID-kompensation ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

Indtægt

Bloktilskuddet for 2021 er forhøjet 
med 889 mio. kr. for kommunernes 
undet ét til håndtering af COVID-19. 
KKs andel udgør en merindtægt på 97 
mio. kr.

         -97.140                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Genopbygning af 
puljen til uforudsete 
udgifter - service

ØU Service
1109 - Fælles 
Driftspulje 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

I forbindelse med budgetaftalen for 
2021 blev der anvendt måltal fra 
puljerne til uforudsete udgifter. Disse 
genopbygges nu.

            31.414                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Genopbygning af 
puljen til uforudsete 
udgifter - anlæg

ØU Anlæg
3123 - Fælles 
anlægspuljer

Administrative 
fællesudgifter

udgift

I forbindelse med budgetaftalen for 
2021 blev der anvendt måltal fra 
puljerne til uforudsete udgifter. Disse 
genopbygges nu.

           12.300                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Erstatning fra 
forsikringen

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I 2018 modtog projektet 1896 Valby 
Stadion en erstatning fra forsikringen, 
men der blev aldrig søgt en bevilling. 
Der så søges derfor indtægts- og 
udgiftsbevilling

                 402                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Erstatning fra 
forsikringen

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri Indtægt

I 2018 modtog projektet 1896 Valby 
Stadion en erstatning fra forsikringen, 
men der blev aldrig søgt en bevilling. 
Der så søges derfor indtægts- og 
udgiftsbevilling

               -402                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Nedskrivning af reg 
for ejendomskat efter 
2 kvt gennemgang

ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Skatter, tilskud 
og udligning

udgift
Nedskrivning af budget ved 
augustprognose

        -50.000                      -                        -                        -                        -                        -                        -   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)

2027
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Tilbageførelse af 
indtægts- og 
udgiftsbevilling

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I 2019 blev der søgt en indtægts- og 
udgiftsbevilling vedr. Kildevæld 
Kulturcenter, men projekt havde 
allerede i 2016 fået bevilligen, som 
dog ifm. overgangen til Kvantum blev 
placeret på et andet projekt, så 
bevillingen fra 2019 tilbageføres.

           -5.000                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Tilbageførelse af 
indtægts- og 
udgiftsbevilling

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri Indtægt

I 2019 blev der søgt en indtægts- og 
udgiftsbevilling vedr. Kildevæld 
Kulturcenter, men projekt havde 
allerede i 2016 fået bevilligen, som 
dog ifm. overgangen til Kvantum blev 
placeret på et andet projekt, så 
bevillingen fra 2019 tilbageføres.

             5.000                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Erstatning fra 
Forsikring

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

Projektet 1639 Christianshavn Skole 
har modtaget en erstatning fra Tryg 
forsikring vedr. forkert afsætning af 
anneks og tårn. Der søges en indtægts- 
og udgiftsbevilling til modtagelse af 
erstatningen samt udbedring af fejlen

                 976                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Erstatning fra 
Forsikring

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri Indtægt

Projektet 1639 Christianshavn Skole 
har modtaget en erstatning fra Tryg 
forsikring vedr. forkert afsætning af 
anneks og tårn. Der søges en indtægts- 
og udgiftsbevilling til modtagelse af 
erstatningen samt udbedring af fejlen

               -976                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Erstatning fra 
Rådgiver

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

Projektet 1639 Christianshavn Skole 
har modtaget en erstatning fra Tryg 
forsikring vedr. forkert afsætning af 
anneks og tårn. Der søges en indtægts- 
og udgiftsbevilling til modtagelse af 
erstatningen samt udbedring af fejlen

                   75                      -                        -                        -                        -                        -                        -   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)

2027
(2021 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Erstatning fra 
Rådgiver

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri Indtægt

Projektet 1639 Christianshavn Skole 
har modtaget en erstatning fra Tryg 
forsikring vedr. forkert afsætning af 
anneks og tårn. Der søges en indtægts- 
og udgiftsbevilling til modtagelse af 
erstatningen samt udbedring af fejlen

                 -75                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Fælles forsikringer -
bevilling for at dække 
merforbrug

ØU Service
1174 - KEID 
Fællesordning
er

KK-forsikring udgift

Tillægsbevilling for at dække 
merforbrug på bevillingen. 
Merforbruget skal dækkes af det 
akkumulerede mindreforbrug på 
ordningen

             7.380                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Fælles forsikringer -
bevilling for at dække 
merforbrug

ØU Service
1174 - KEID 
Fællesordning
er

KK-forsikring Indtægt

Tillægsbevilling for at dække 
merforbrug på bevillingen. 
Merforbruget skal dækkes af det 
akkumulerede mindreforbrug på 
ordningen

                -810                      -                        -                        -                        -                        -                        -   Nej

Modpost på kassen ØU
Finanspost
er

2500 - 
Finansposter

Øvrige 
balanceposter

Udgift         219.369                -820         109.353          -62.212       -190.268        -211.622      -354.904 


