
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Opsøgende indsats i 
dagtilbud - 
sundhedsplejen

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud Indtægt
Opsøgende indsats i dagtilbud - 
sundhedsplejen (BUU 4.11.2020)

                    193                     197                     197                     197                     197                     197                     197 Ja

Opsøgende indsats i 
dagtilbud - 
sundhedsplejen

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Opsøgende indsats i dagtilbud - 
sundhedsplejen (BUU 4.11.2020)

              -1.263               -1.289               -1.289               -1.289               -1.289               -1.289               -1.289 Ja

Opsøgende indsats i 
dagtilbud - 
sundhedsplejen

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift
Opsøgende indsats i dagtilbud - 
sundhedsplejen (BUU 4.11.2020)

                1.070                 1.092                 1.092                 1.092                 1.092                 1.092                 1.092 Ja

Alternativ til specialskoler - 
BUF-flex(fleksible tilbud)

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift

(Alternativ til specialskoler - BUF-
flex(fleksible tilbud))- 
budgetomplacering så forbrug 
og budgget ligger korrekt

             -2.302                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Alternativ til specialskoler - 
BUF-flex(fleksible tilbud)

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift

(Alternativ til specialskoler - BUF-
flex(fleksible tilbud))- 
budgetomplacering så forbrug 
og budgget ligger korrekt

               2.302                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Fremtidens Myndighed SOU Service 3415 - Ældre Myndighed udgift

Fremtidens Myndighed, flytning 
af lønbudget fra 
sundhedsbevilling til 
ældrebevilling vedr. 
udskrivningskoordinatorer, 
pladsanvisere samt Udredning 
&Rehabilitering

               3.457                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Fremtidens Myndighed SOU Service 3405 - Sundhed Genoptræning udgift

Fremtidens Myndighed, flytning 
af lønbudget fra 
sundhedsbevilling til 
ældrebevilling vedr. 
udskrivningskoordinatorer, 
pladsanvisere samt Udredning 
&Rehabilitering

              -1.776                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Fremtidens Myndighed SOU Service 3405 - Sundhed
Færdigtbehandle
de

udgift

Fremtidens Myndighed, flytning 
af lønbudget fra 
sundhedsbevilling til 
ældrebevilling vedr. 
udskrivningskoordinatorer, 
pladsanvisere samt Udredning 
&Rehabilitering

               -1.681                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Fremtidens Myndighed SOU Service 3415 - Ældre Myndighed udgift

Fremtidens Myndighed, flytning 
af lønbudget fra 
sundhedsbevilling til 
ældrebevilling vedr. 
udskrivningskoordinatorer, 
pladsanvisere samt Udredning 
&Rehabilitering

                        -                 14.194               14.194               14.194               14.194               14.194               14.194 Ja

Beløb (1.000 kr.)



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Fremtidens Myndighed SOU Service 3405 - Sundhed Genoptræning udgift

Fremtidens Myndighed, flytning 
af lønbudget fra 
sundhedsbevilling til 
ældrebevilling vedr. 
udskrivningskoordinatorer, 
pladsanvisere samt Udredning 
&Rehabilitering

                        -                -7.382              -7.382              -7.382              -7.382              -7.382              -7.382 Ja

Fremtidens Myndighed SOU Service 3405 - Sundhed
Færdigtbehandle
de

udgift

Fremtidens Myndighed, flytning 
af lønbudget fra 
sundhedsbevilling til 
ældrebevilling vedr. 
udskrivningskoordinatorer, 
pladsanvisere samt Udredning 
&Rehabilitering

                        -                 -6.812               -6.812               -6.812               -6.812               -6.812               -6.812 Ja

Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen.

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

Indtægt

BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af 
midler til Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen som følge 
af dokumentationskrav til brug af 
midlerne fra statens side

                   367                    786                    786                    874                         -                           -                           -   Nej

Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen.

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

Indtægt

BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af 
midler til Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen som følge 
af dokumentationskrav til brug af 
midlerne fra statens side

                      80                     172                     172                      191                         -                           -                           -   Nej

Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen.

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud Indtægt

BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af 
midler til Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen som følge 
af dokumentationskrav til brug af 
midlerne fra statens side

                   252                    540                    540                     601                         -                           -                           -   Nej

Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen.

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

Indtægt

BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af 
midler til Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen som følge 
af dokumentationskrav til brug af 
midlerne fra statens side

                      23                       50                       50                       55                         -                           -                           -   Nej

Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen.

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud Indtægt

BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af 
midler til Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen som følge 
af dokumentationskrav til brug af 
midlerne fra statens side

                 -722               -1.548               -1.548                -1.721                         -                           -                           -   Nej

Kompetenceudvikling - 
TV01 Adm. Fælles

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til 
kompetenceudvikling i de 
administrative fællesskaber.

                     117                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Kompetenceudvikling - 
TV01 Adm. Fælles

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til 
kompetenceudvikling i de 
administrative fællesskaber.

                     117                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Kompetenceudvikling - 
TV01 Adm. Fælles

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til 
kompetenceudvikling i de 
administrative fællesskaber.

                     117                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Kompetenceudvikling - 
TV01 Adm. Fælles

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til 
kompetenceudvikling i de 
administrative fællesskaber.

                  -351                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen.

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af 
midler til Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen som følge 
af dokumentationskrav til brug af 
midlerne fra statens side

                 -367                  -786                  -786                  -874                         -                           -                           -   Nej

Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen.

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af 
midler til Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen som følge 
af dokumentationskrav til brug af 
midlerne fra statens side

                    -80                   -172                   -172                    -191                         -                           -                           -   Nej

Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen.

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af 
midler til Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen som følge 
af dokumentationskrav til brug af 
midlerne fra statens side

                 -252                  -540                  -540                   -601                         -                           -                           -   Nej

Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen.

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af 
midler til Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen som følge 
af dokumentationskrav til brug af 
midlerne fra statens side

                    -23                     -50                     -50                     -55                         -                           -                           -   Nej

Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen.

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

BR 4.11.2021 pkt. 17: Samling af 
midler til Flere hænder og højere 
faglighed i ældreplejen som følge 
af dokumentationskrav til brug af 
midlerne fra statens side

                   722                 1.548                 1.548                  1.721                         -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Medarbejderdeltagelse 
ifm. 
Arbejdsgangsindsatsen 
TV02

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
fra tværgående opgaver til den 
sociale hjemmepleje ifm. 
arbejdsgangsindsatsen ved 
implementeringen af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

                      40                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Medarbejderdeltagelse 
ifm. 
Arbejdsgangsindsatsen 
TV02

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
fra tværgående opgaver til den 
sociale hjemmepleje ifm. 
arbejdsgangsindsatsen ved 
implementeringen af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

                    -40                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

TV02 Medfin. udkørende 
supportmedarb.

SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
fra tværgående opgaver til 
hjemmepleje til medfinansiering 
af udkørende 
supportmedarbejder ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

                      20                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

TV02 Medfin. udkørende 
supportmedarb.

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
fra tværgående opgaver til 
hjemmepleje til medfinansiering 
af udkørende 
supportmedarbejder ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

                    -20                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Dimensioneringsaftalen SUD Service 3100 - Hjemmepleje
Hjemme- og 
sygepleje

udgift

BR 31.10.2020 pkt. 9: Endelig 
udmøntning af budget til 
dimensioneringsaftalen, mellem 
hjemmepleje, udsatte borgere, 
borgere med handicap og 
borgere med sindslidelse.

                 -320                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Dimensioneringsaftalen SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

BR 31.10.2020 pkt. 9: Endelig 
udmøntning af budget til 
dimensioneringsaftalen, mellem 
hjemmepleje, udsatte borgere, 
borgere med handicap og 
borgere med sindslidelse.

                  -105                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Dimensioneringsaftalen SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

BR 31.10.2020 pkt. 9: Endelig 
udmøntning af budget til 
dimensioneringsaftalen, mellem 
hjemmepleje, udsatte borgere, 
borgere med handicap og 
borgere med sindslidelse.

                   289                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Dimensioneringsaftalen SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

BR 31.10.2020 pkt. 9: Endelig 
udmøntning af budget til 
dimensioneringsaftalen, mellem 
hjemmepleje, udsatte borgere, 
borgere med handicap og 
borgere med sindslidelse.

                      24                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Dimensioneringsaftalen SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 31.10.2020 pkt. 9: Endelig 
udmøntning af budget til 
dimensioneringsaftalen, mellem 
hjemmepleje, udsatte borgere, 
borgere med handicap og 
borgere med sindslidelse.

                     112                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

TV02 - Lederseminar SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
fra tværgående opgaver til 
Borgere med sindslidelse til 
afholdelse af lederseminar ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

                      30                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

TV02 - Lederseminar SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
fra tværgående opgaver til 
Borgere med sindslidelse til 
afholdelse af lederseminar ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse.

                    -30                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

TV02 - Onboarding SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
fra tværgående opgaver til 
borgere med handicap for at sikre 
bedre onboarding ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse 
under CBH.

                     115                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

TV02 - Onboarding SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: Budget flyttes 
fra tværgående opgaver til 
borgere med handicap for at sikre 
bedre onboarding ifm. 
implementering af TV02 Bedre 
rekruttering og fastholdelse 
under CBH.

                   -115                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Flyt af nedskrevet 
låneafdrag fra Ydelsesst. 
til Ord. drift

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Generel 
administration

udgift

Ifm. 3. sag om bev. ændringer 
2021 (BR 02.12.2021) foretog 
TMF tilbagebetaling af internt lån 
på både Ydelsesst. og Ordinær 
drift. Ved en fejl blev der 
nedreguleret låneafdrag på 
Ydelsesst., som nu flyttes til Ord. 
drift, hvor afdraget er placeret.

                        -                      334                    334                    334                    334                    334                    334 Nej

Flyt af nedskrevet 
låneafdrag fra Ydelsesst. 
til Ord. drift

TMU Service
1020 - Byfornyelse, 
ydelsesstøtte

Boligsociale 
formål

udgift

Ifm. 3. sag om bev. ændringer 
2021 (BR 02.12.2021) foretog 
TMF tilbagebetaling af internt lån 
på både Ydelsesst. og Ordinær 
drift. Ved en fejl blev der 
nedreguleret låneafdrag på 
Ydelsesst., som nu flyttes til Ord. 
drift, hvor afdraget er placeret.

                        -                    -334                  -334                  -334                  -334                  -334                  -334 Nej

Lundehustorvet - bevilling 
til salg af belægninger til 
AAB

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur Indtægt

"AAB skal købe nogle 
belægninger af KK, TMF 
(genbrugsmaterialer fra vores 
oplagsplads på Selinevej). 
Efterfølgende udarbejdelse af 
faktura med CVR og moms til 
AAB.

                        -                      -117                         -                           -                           -                           -                           -   Nej

Lundehustorvet - bevilling 
til salg af belægninger til 
AAB

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

"AAB skal købe nogle 
belægninger af KK, TMF 
(genbrugsmaterialer fra vores 
oplagsplads på Selinevej). 
Efterfølgende udarbejdelse af 
faktura med CVR og moms til 
AAB.

                        -                        117                         -                           -                           -                           -                           -   Nej

Fire ekstra badezoner, tjek 
af vandkvalitet

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Myndighed/bypla
nlægning

udgift

Ved Budget 2022 blev der 
fejlagtigt afsat midler på anlæg til 
udgifter ifb. etablering af fire 
ekstra badezoner. Midlerne 
ønskes flyttet fra anlæg til drift BR 
07.10.2021 (2021-0248270)

                        -                         80                       80                         -                           -                           -                           -   Nej

Fire ekstra badezoner, tjek 
af vandkvalitet

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg
Myndighed/bypla
nlægning

udgift

Ved Budget 2022 blev der 
fejlagtigt afsat midler på anlæg til 
udgifter ifb. etablering af fire 
ekstra badezoner. Midlerne 
ønskes flyttet fra anlæg til drift BR 
07.10.2021 (2021-0248270)

                        -                       -80                     -80                         -                           -                           -                           -   Nej

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF - 
Fødevarer

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. Fødevarer -  totalleverandør – BUF

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

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF 
Kantine - Rådhuset

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. Kantine - 
Rådhuset

                        -                     -183                   -183                   -183                   -183                   -183                   -183 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Udmøntning af 
effektiviseringer - 
Kontormøbler

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. 
Kontormøbler SKI aftale 50.31

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

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF - 
Kontorartikler

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. 
Kontorartikler

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

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. 
Udmøntning af 
indkøbseffektiviseringer til KEID

                        -                  8.023                8.023                8.023                8.023                8.023                8.023 Ja

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. 
Udmøntning af 
indkøbseffektiviseringer i ØKF

                        -                      298                    298                    298                    298                    298                    298 Ja

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF

ØU Service
1160 - Byggeri 
København, drift

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. Tilretning 
af Indkøbseffektivisering vedr. - 
Fødevarer totalleverandør - BUF

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

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF

ØU Service
1160 - Byggeri 
København, drift

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. 
Omfordeling af 
indkøbseffektiviseringer på 
baggrund af tilretninger af data 
fra KEID.

                        -                       -74                     -74                     -74                     -74                     -74                     -74 Ja

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. 
Indkøbseffektiviseringer fra 
budget 2022

                        -                 -1.224               -1.224               -1.224               -1.224               -1.224               -1.224 Ja

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. 
Indkøbseffektiviseringer på 
håndværkerydelser fra 2022

                        -                -6.799              -6.799              -6.799              -6.799              -6.799              -6.799 Ja

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF. - 
Fødevarer total

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. Tilretning 
af Indkøbseffektivisering vedr. - 
Fødevarer totalleverandør - BUF

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

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF- 
Fødevarer

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. Tilretning 
af Indkøbseffektivisering vedr. - 
Fødevarer totalleverandør - BUF 
KS

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

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF - 
Fødevarer

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. Tilretning 
af Indkøbseffektivisering vedr. - 
Fødevarer totalleverandør - BUF 
KS

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



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Udmøntning af 
effektiviseringer i ØKF - 
Fødevarer

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Udmøntning af ØKFs 
effektiviseringer 2022. KIT 
Tilretning af 
Indkøbseffektivisering vedr. - 
Fødevarer totalleverandør - BUF

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

Kvantum-opgradering ØU Anlæg 3170 - KEID, Anlæg
Administrative 
fællesudgifter

udgift

Overførsel fra KEID til KS til 
kvantumopgradering, godkendt 
af BR 25. marts 2021 ref. 6. 
Finansiering af Kvantum-
opgradering (2020-0848319).

             -6.000                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Anlægsmidler fra KEID til 
KS, vedr. migrering af 
Kvantum

ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Anlægsmidler fra KEID til KS, 
vedr. migrering af Kvantum

               6.000                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Sassnitzgade - 
restbevilling

ØU Anlæg
3175 - KEID, Køb af 
ejendomme og grunde 
anlæg

Ejd.handler/rettig
heder

udgift

Merforbrug vedr. Køb af 
daginstitution på Sassnitzgade 
overføres til nyt projekt, da der er 
tvist i sagen - jf. 
fællesadministrativ 
forretningsgang for anlæg. Der er 
aflagt anlægsregnskab for 
udgifter afholdt t.o.m september 
2021 (BR 16/12-21).

                   259                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Sassnitzgade - 
restbevilling overføres til 
nyt projekt

ØU Anlæg
3175 - KEID, Køb af 
ejendomme og grunde 
anlæg

Ejd.handler/rettig
heder

udgift

Merforbrug vedr. Køb af 
daginstitution på Sassnitzgade 
overføres til nyt projekt, da der er 
tvist i sagen - jf. 
fællesadministrativ 
forretningsgang for anlæg. Der er 
aflagt anlægsregnskab for 
udgifter afholdt t.o.m september 
2021 (BR 16/12-21).

                 -259                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

To opgangsfællesskaber - 
restbevilling

ØU Anlæg
3175 - KEID, Køb af 
ejendomme og grunde 
anlæg

Ejd.handler/rettig
heder

udgift

Mindreforbrug vedr. køb af to 
opgangsfællesskaber i Nordhavn 
overføres til nyt projekt, da der er 
tvist i sagen - jf. 
fællesadministrativ 
forretningsgang for anlæg. Der er 
aflagt anlægsregnskab for 
udgifter afholdt t.o.m september 
2021 (BR 16/12-21)

                 -895                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

To opgangsfællesskaber - 
restbevilling til nyt projekt

ØU Anlæg
3175 - KEID, Køb af 
ejendomme og grunde 
anlæg

Ejd.handler/rettig
heder

udgift

Mindreforbrug vedr. køb af to 
opgangsfællesskaber i Nordhavn 
overføres til nyt projekt, da der er 
tvist i sagen - jf. 
fællesadministrativ 
forretningsgang for anlæg. Der er 
aflagt anlægsregnskab for 
udgifter afholdt t.o.m september 
2021 (BR 16/12-21)

                   895                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Restbevilling på 
anlægsprojekt - 
Serviceplatform

ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Restbevilling fra anlægsprojektet 
"Serviceplatform" anvendes til 
den videre udvikling af 
programmet i nyt anlægsprojekt  
"udvikling af Servicenow anlæg" 
jf. aflæggelse af anlægsregnskab 
ØU d. 7. dec. og BR d. 16. dec. 
2021

               -2.411               -1.058                     -44                         -                           -                           -                           -   Nej

Restbevilling på 
anlægsprojekt - 
Serviceplatform

ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Restbevilling fra anlægsprojektet 
"Serviceplatform" anvendes til 
den videre udvikling af 
programmet i nyt anlægsprojekt  
"udvikling af Servicenow anlæg" 
jf. aflæggelse af anlægsregnskab 
ØU d. 7. dec. og BR d. 16. dec. 
2021

                 2.411                 1.058                       44                         -                           -                           -                           -   Nej

Restbudget fra Kvantum ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Restbudget fra anlægsprojektet til 
kommunens økonomisystem 
"Kvantum" anvendes til den 
videre udvikling i det nye 
anlægsprojekt "Videreudvikling af 
Kvantum"

             -3.666                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Restbudget fra Kvantum ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Restbudget fra anlægsprojektet til 
kommunens økonomisystem 
"Kvantum" anvendes til den 
videre udvikling i det nye 
anlægsprojekt "Videreudvikling af 
Kvantum"

               3.666                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Huslejekorrektion imellem 
service og overførsler

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

udgift

Omflytning af indtægtskrav til 
korrekt styrelsesområde. Der 
flyttes en indtægtsbevilling fra 
servicebevilling til overførsler mv.

                6.183                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Huslejekorrektion imellem 
service og overførsler

ØU
Overførsler 
mv.

7170 - KEID, 
Overførsler m.v.

Huslejeadministra
tion

udgift

Omflytning af indtægtskrav til 
korrekt styrelsesområde. Der 
flyttes en indtægtsbevilling fra 
servicebevilling til overførsler mv.

              -6.183                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af modul 
vagtplansdata - 
ledelsesinfo Personale

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift

Overførsel af Budget fra KEID til 
KS vedr. systemet Ledelsesinfo 
Personale til finansiering af 
modul med vagtplansdata.

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

Vagtplansdata, Opus LIS, 
BRK 17/6-2021

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Finansiering til fællesordningen 
Opus LIS fra forvaltningerne

                       12                        12                        12                        12                        12                        12                        12 Ja

Finansiering af modul 
med vagtplansdata

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Finansiering af modul med 
vagtplansdata

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

Vagtplansdata, Opus LIS, 
BRK 17/6-2021

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Finansiering til fællesordningen 
Opus LIS fra forvaltningerne

                         7                          7                          7                          7                          7                          7                          7 Ja

Omplacering af budget til 
korrekt styringsområde

ØU
Overførsler 
mv.

7121 - Fællesordn. 
Efterspørgselsst. 
Overførsl.

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Der omplaceres budget til korrekt 
styringsområde vedr. 
Barselsfonden.

                  -150                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Omplacering af budget til 
korrekt styringsområde

ØU Anlæg
3120 - Barselsfonden, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Der omplaceres budget til korrekt 
styringsområde vedr. 
Barselsfonden.

                    150                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Omplacering af budget til 
korrekt styringsområde

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Der omplaceres budget til korrekt 
styringsområde vedr. 
Barselsfonden.

              -1.400                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Omplacering af budget til 
korrekt styringsområde

ØU Anlæg
3120 - Barselsfonden, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Der omplaceres budget til korrekt 
styringsområde vedr. 
Barselsfonden.

                1.400                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Restbudget vedr. betaling 
og kontrol

ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Restbudget vedr. betaling og 
kontrol til ny anlægsbevilling 
"Betaling og kontrol - fortsat 
udvikling"

                 -230                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Restbudget vedr. betaling 
og kontrol

ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Restbudget vedr. betaling og 
kontrol til ny anlægsbevilling 
"Betaling og kontrol - fortsat 
udvikling"

                   230                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Omplacering af budget til 
korrekt styringsområde

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Der omplaceres budget til korrekt 
styringsområde vedr. 
Barselsfonden.

                 -670                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Omplacering af budget til 
korrekt styringsområde

ØU
Overførsler 
mv.

7121 - Fællesordn. 
Efterspørgselsst. 
Overførsl.

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Der omplaceres budget til korrekt 
styringsområde vedr. 
Barselsfonden.

                   670                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Sexismeundersøgelse ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Midler til foretagelse af 
sexismeundersøgelse, som blev 
bevilget i Budget 2022 overføres 
fra ØKF-Rådhuset til 
Koncernservice, der skal stå for 
undersøgelsen.

                    -77                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Sexismeundersøgelse ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Midler til foretagelse af 
sexismeundersøgelse, som blev 
bevilget i Budget 2022 overføres 
fra ØKF-Rådhuset til 
Koncernservice, der skal stå for 
undersøgelsen.

                      77                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Restbevilling på 
anlægsprojekt - 
Udfrasning af KK 
mainframe

ØU Anlæg
3191 - Koncern IT, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Restbevilling på anlægsprojektet 
"Udfrasning af KK mainframe" 
overføres til videreudvikling af 
den nye platform i et nyt 
anlægsprojekt "Videreudvikling af 
KK it-drift platform", jf. aflæggelse 
af anlægsregnskab ØU d. 7. dec. 
og BR d. 16. dec. 2021

             -5.536                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Restbevilling på 
anlægsprojekt -  
Udfrasning af KK 
mainframe

ØU Anlæg
3191 - Koncern IT, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Restbevilling på anlægsprojektet 
"Udfrasning af KK mainframe" 
overføres til videreudvikling af 
den nye platform i et nyt 
anlægsprojekt "Videreudvikling af 
KK it-drift platform" jf. aflæggelse 
af anlægsregnskab ØU d. 7. dec. 
og BR d. 16. dec. 2021

               5.536                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Restbevilling på 
anlægsprojekt -  
vagtplansystem

ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Restbevilling fra anlægsprojektet 
"Nyt vagtplansystem" anvendes til 
videreudvikling systemet i det 
nye anlægsprojekt 
"Videreudvikling af KAS" jf. 
aflæggelse af anlægsregnskab ØU 
d. 7. dec. og BR d. 16. dec. 2021

                 -750                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej

Restbevilling på 
anlægsprojekt - 
vagtplansystem

ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Restbevilling fra anlægsprojektet 
"Nyt vagtplansystem" anvendes til 
videreudvikling systemet i det 
nye anlægsprojekt 
"Videreudvikling af KAS" jf. 
aflæggelse af anlægsregnskab ØU 
d. 7. dec. og BR d. 16. dec. 2021

                   750                         -                           -                           -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Regulering af teknisk drift 
flerbrugerejendomme

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

udgift

Omplacering af budget til teknisk 
drift af flerbrugerejendomme. 
Regulering som følge af til- og 
afgang af flerbrugerejendomme 
hvor KEID udfører 
gårdmandsarbejde. Midler flyttes 
fra vedligeholdelsesbudgettet til 
KEIDs servicebevilling.

                        -                  2.824                2.824                2.824                2.824                2.824                2.824 Ja

Regulering af teknisk drift 
flerbrugerejendomme

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Omplacering af budget til teknisk 
drift af flerbrugerejendomme. 
Regulering som følge af til- og 
afgang af flerbrugerejendomme 
hvor KEID udfører 
gårdmandsarbejde. Midler flyttes 
fra vedligeholdelsesbudgettet til 
KEIDs servicebevilling.

                        -                -2.824              -2.824              -2.824              -2.824              -2.824              -2.824 Ja

Ny korrektion "B2022 BC-
Eff Ny portal til 
serviceplatformen"

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indarbejdelse af korrekt korrektion 
vedr. B2022 BC-Eff Ny portal til 
serviceplatformen Case fra CLP

                        -                      707                    707                    707                    707                    707                    707 Ja

Ny korrektion "B2022 BC-
Eff Ny portal til 
serviceplatformen"

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Indarbejdelse af korrekt korrektion 
vedr. B2022 BC-Eff Ny portal til 
serviceplatformen Case fra CLP

                        -                    -707                  -707                  -707                  -707                  -707                  -707 Ja

Annullering "B2022 BC-
Eff Ny portal til 
serviceplatformen"

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Annullering af korrektion fra 3. 
fejebakkesag 2021 vedr. "B2022 
BC-Eff Ny portal til 
serviceplatformen Case fra CLP". 
Den gamle korrektion havde en 
forkert profil i 2060

                        -                    -707                  -707                  -707                  -707                  -707                  -707 Ja

Annullering "B2022 BC-
Eff Ny portal til 
serviceplatformen"

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Annullering af korrektion fra 3. 
fejebakkesag 2021 vedr. "B2022 
BC-Eff Ny portal til 
serviceplatformen Case fra CLP". 
Den gamle korrektion havde en 
forkert profil i 2060

                        -                      707                    707                    707                    707                    707                    707 Ja

Vedligehold Hans Kirks vej 
6

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Budget til vedligehold, fremrykket 
køb af Hans Kirks vej 6.

                        -                     -120                   -120                   -120                   -120                   -120                   -120 Ja

Vedligehold Hans Kirks vej 
6

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift
Budget til vedligehold, fremrykket 
køb af Hans Kirks vej 6.

                        -                       120                     120                     120                     120                     120                     120 Ja

Vedligehold Asger Jorns 
Allé 19

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Budget til vedligehold, Asger 
Jorns Allé 19, Køb af nøglefærdigt 
byggeri , Idrætsbørnehuset Jorn

                 -277                  -564                  -564                  -564                  -564                  -564                  -564 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)
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(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Vedligehold Asger Jorns 
Allé 19

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift
Budget til vedligehold, Asger 
Jorns Allé 19, Køb af nøglefærdigt 
byggeri , Idrætsbørnehuset Jorn

                   277                    564                    564                    564                    564                    564                    564 Ja

Vedligehold Gamle 
Carlsberg Vej 5

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Budget til vedligehold, Gamle 
Carlsberg Vej 5, Køb af 
nøglefærdigt byggeri , 
Daginstitution Lilletop

                    -37                  -227                  -227                  -227                  -227                  -227                  -227 Ja

Vedligehold Gamle 
Carlsberg Vej 5

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Budget til vedligehold, Gamle 
Carlsberg Vej 5, Køb af 
nøglefærdigt byggeri , 
Daginstitution Lilletop

                      37                    227                    227                    227                    227                    227                    227 Ja

Vedligehold Ørestads 
Boulevard 51

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Budget til vedligehold, Ørestads 
Boulevard 51, Køb af nøglefærdigt 
byggeri , Daginstitution

                        -                    -368                  -368                  -368                  -368                  -368                  -368 Ja

Vedligehold Ørestads 
Boulevard 51

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift
Budget til vedligehold, Ørestads 
Boulevard 51, Køb af nøglefærdigt 
byggeri , Daginstitution

                        -                      368                    368                    368                    368                    368                    368 Ja

Vagtplansdata, Opus LIS, 
BRK 17/6-2021

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Vagtplansdata, Opus LIS, BRK 
17/6-2021

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

Vagtplansdata, Opus LIS, 
BRK 17/6-2021

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Finansiering til fællesordningen 
Opus LIS fra forvaltningerne

                       12                        12                        12                        12                        12                        12                        12 Ja

Vagtplansdata, Opus LIS, 
BRK 17/6-2021

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Finansiering til fællesordningen 
Opus LIS fra forvaltningerne

                       -7                        -8                        -8                        -8                        -8                        -8                        -8 Ja

Vagtplansdata, Opus LIS, 
BRK 17/6-2021

ØU Service
1197 - Koncernservice 
fællesordninger, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Finansiering til fællesordningen 
Opus LIS fra forvaltningerne

                         7                          8                          8                          8                          8                          8                          8 Ja

Rettelse af udmøntning til 
BC03 udvikling Af 
Kvantum

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Udmøntning af effektivisering 
BC03 "Udvikling af Kvantums 
kerneprocesser" tilrettes.

                        -                      504                    494                     816                     816                     816                     816 Ja

Rettelse af udmøntning til 
BC03 udvikling Af 
Kvantum

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Rettelse af udmøntning til BC03 
udvikling Af Kvantum

                        -                    -504                  -494                   -816                   -816                   -816                   -816 Ja

Hanssted Skole HHR ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Genhusningsmidler håndteres 
særskilt da restbevilling skal føres 
tilbage til kassen OFS 20/21 
(2301 Hanssted Skole HHR)

             -3.430                         -                -3.478                         -   Nej

Hanssted Skole HHR ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Genhusningsmidler håndteres 
særskilt da restbevilling skal føres 
tilbage til kassen OFS 20/21 
(Hansted skole, genhusning)

               3.430                         -                  3.478                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Blågård Skole, HHR ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Genhusningsmidler håndteres 
særskilt da restbevilling skal føres 
tilbage til kassen OFS 20/21 
(2696 Blågård Skole, HHR)

                        -                 -8.601                         -                 -8.601 Nej

Blågård Skole, HHR ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Genhusningsmidler håndteres 
særskilt da restbevilling skal føres 
tilbage til kassen OFS 20/21 
(Blågård skole, genhusning)

                        -                   8.601                         -                   8.601 Nej

Nørre Fælled Skole, HHR ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Genhusningsmidler håndteres 
særskilt da restbevilling skal føres 
tilbage til kassen OFS 20/21 
(2699 Nørre Fælled Skole, HHR)

                        -                -8.969                         -                -8.969 Nej

Nørre Fælled Skole, HHR ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Genhusningsmidler håndteres 
særskilt da restbevilling skal føres 
tilbage til kassen OFS 20/21 
(Nørre Fælled skole, genhusning)

                        -                  8.969                         -                  8.969 Nej

Nyboder Skole HHR SP ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Genhusningsmidler håndteres 
særskilt da restbevilling skal føres 
tilbage til kassen OFS 20/21 
(2302 Nyboder Skole HHR SP)

              -4.217                         -                -4.276                         -   Nej

Nyboder Skole HHR SP ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Genhusningsmidler håndteres 
særskilt da restbevilling skal føres 
tilbage til kassen OFS 20/21 
(Nyboder skole, genhusning)

                4.217                         -                  4.276                         -   Nej

Taskforce projekt ØU Anlæg
3161 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Bevilling til taskforce projektet, til 
håndtering af diverse fakturaer 
tilsendt ByK i perioden 2018 og 
lidt ind i 2021 efter de er blevet 
regnskabsforklaret. Udgifterne 
vedrører hovedsageligt 
ibrugtagningstilladelser og andre 
udgifter til TMF. (2318 Taskforce 
projekt)

                     -91                         -                           -                           -   Nej

Taskforce projekt ØU Anlæg
3162 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Bevilling til taskforce projektet, til 
håndtering af diverse fakturaer 
tilsendt ByK i perioden 2018 og 
lidt ind i 2021 efter de er blevet 
regnskabsforklaret. Udgifterne 
vedrører hovedsageligt 
ibrugtagningstilladelser og andre 
udgifter til TMF. (Saldo OU-
model, teknisk projekt)

                       91                         -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2021
(2021 P/L)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

2027
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Taskforce projekt 2021 ØU Anlæg
3163 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Der overføres bevilling til 
taskforce projektet, til håndtering 
af diverse fakturaer modtaget i 
2021 tilsendt til projekter 
regnskabsforklaret før 2021. 
(Saldo OU-model, teknisk 
projekt)

                    -85                         -                           -                           -   Nej

Taskforce projekt 2021 ØU Anlæg
3164 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Der overføres bevilling til 
taskforce projektet, til håndtering 
af diverse fakturaer modtaget i 
2021 tilsendt til projekter 
regnskabsforklaret før 2021. 
(Taskforce projekt 2021)

                      85                         -                           -                           -   Nej

Pulje Anlægsregnskaber 
2021

ØU Anlæg
3165 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Fakturaer fremsendt til projekter 
der er blevet regnskabsforklaret i 
2021. (Pulje Anlægsregnskaber 
2021)

                      59                         -                           -                           -   Nej

Pulje Anlægsregnskaber 
2021

ØU Anlæg
3166 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Fakturaer fremsendt til projekter 
der er blevet regnskabsforklaret i 
2021. (Saldo OU-model, teknisk 
projekt)

                    -59                         -                           -                           -   Nej

1422 Valby Idrætspark, 
Flytn klubh

ØU Anlæg
3167 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Færre uforudsete udgifter og 
godt projektforløb har medført 
mindreforbrug der afregnes med 
OU-modellen. (1422 Valby 
Idrætspark, Flytn klubh)

              -1.097                         -                           -                           -   Nej

1422 Valby Idrætspark, 
Flytn klubh

ØU Anlæg
3168 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Færre uforudsete udgifter og 
godt projektforløb har medført 
mindreforbrug der afregnes med 
OU-modellen. (Saldo OU-model, 
teknisk projekt)

                1.097                         -                           -                           -   Nej


