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Resumé 

Økonomiudvalget orienteres om Økonomiforvaltningens opfølgning på 

udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer i Økonomiforvaltnin-

gen. 35 projekter forløber planmæssigt og ni projekter er afsluttet siden 

sidst. 

 

Sagsfremstilling 

Center for Økonomi laver kvartalsvis en opfølgning på udvalgte af Øko-

nomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget-

aftalerne og overførselssagerne. Opfølgningen forelægges Økonomi-

udvalget til orientering. 

 

Opfølgningen er en afvigelsesrapportering. Det betyder, at der blot rap-

porteres om de driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvor tidsplanen 

eller budgettet ikke forløber som planlagt. 

 

Grøn indikerer, at tidsplanen og budgettet er overholdt, gul indikerer, at 

tidsplanen er overskredet med 0-3 måneder og/eller budget er over-

skredet med under 1 mio. kr., rød indikerer, at tidsplanen er overskredet 

med mere end 3 måneder og/eller budgettet er overskredet med over 1 

mio. kr., og grå indikerer, at projektet er afsluttet siden sidste opfølg-

ning. 

 

Opfølgningen for tredje kvartal 2021 omfatter i alt 44 driftsprojekter og 

hensigtserklæringer, hvoraf 35 er grønne, og dermed forløber plan-

mæssigt, og ni er grå og dermed afsluttes med denne opfølgning, jf. 

nedenstående tabel 1. 

 

Sagen om Landstrøm fra Overførselssagen 2018-2019, som var rød 

ved sidste opfølgning, fremgår nu som afsluttet. Dette skyldes at der 

med Overførselssagen 2019-2020 blev truffet nye beslutninger, hvor 

der forsat pågår et arbejde med at afdække det økonomiske behov, samt 

fortsætte arbejdet med at sikre lovhjemmel til kommunal medfinansie-

ring. Derfor følges der fortsat op på Landstrømsprojektet, men dette 

Orienteringssag 

  

Orienteringssag 
Til Økonomiudvalget 



Til Økonomiudvalget 

forløber planmæssigt i forhold til beslutningen i overførselssagen 

2019/20, hvorfor det er markeret grønt. 

 

Tabel 1. Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer 

År Grøn Gul Rød Grå I alt 

2022 14    14 

2021 10   1 11 

2020 3   3 6 

2019 6   1 7 

2018 2   2 4 

2017    2 2 

I alt 35 0 0 9 44 

 

 

 

Videre proces  
Næste opfølgning vil blive forelagt Økonomiudvalget når 4. kvartal af  

2021 er afsluttet. 

 

Bilag 
Bilag 1. Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer Q3 2021 

 



      

Besluttet tidsplan Forventet tidsplan 
Besluttet 

budget 
     

 Forventet 

regnskab 
  

Udvalg Titel  Beskrivelse  

Startdato Slutdato Startdato Slutdato 

2019, 

1.000 

kr.  

2020, 

1.000 

kr.  

2021, 

1.000 

kr.  

2022, 

1.000 

kr.  

2023, 

1.000 

kr. 

2024, 

1.000 

kr. 

2021, 

1.000 

kr.  

2022, 

1.000 

kr.  

2023, 

1.000 

kr. 

Farve 

Budgetaftal

e 2022 

    
                          

  

ØU Hensigtserklæring om 

vedligehold i Kødbyen 

samt fortsat kommunalt 

ejerskab 

Parterne er enige om, at 

Økonomiforvaltningen til budget 2023 

udarbejder en langsigtet 

finansieringsplan for nedbringelse af 

vedligeholdelsesefterslæbet i 

Kødbyen. Derudover forelægges 

Økonomiudvalget en sag om 

stillingtagen til fortsat kommunalt 

ejerskab. 

01-10-

2021 

01-08-

2022 

01-10-

2021 
01-08-2022             

        

 ØU Hensigtserklæring om 

analyse af byggepriser 

for botilbud på 

socialområdet 

Parterne er enige om, at 

Økonomiforvaltningen i samarbejde 

med Socialforvaltningen igangsætter 

en 

analyse, som skal vise hvilke 

elementer, der driver omkostningerne. 

Analysen skal redegøre for: 

• Målgruppespe ifikke krav til 
byggeriet, herunder hvad der følger af 

lovgivning, politiske vedtagelser, eller 

øvrige kommunale krav og tilvalg. 

• Politisk esluttede yggesta darder, 
som går ud over gældende 

byggeregulativer. Her trækkes 

på resultater e fra ’A alyse af 
ra e eti gelser og krav til yggeri’ 
fra august 2020. 

• O kost i gseffektivitet i projektet, 
herunder f.eks. andelen af 

rådgivningsydelser og andel af 

uforudsete udgifter til det samlede 

projekt. 

01-10-

2021 

OFS 2021-

2022 

01-10-

2021 

OFS 2021-

2022 
            

        

ØU Kloakering af kolonihaver 

- interessehåndtering 

Der ønskes opfølgning på projektet 

med interessehåndtering og arbejdet 

med at opnå tilslutning fra relevante 

kolonihaver til at etablere et OPP-

samarbejde.  Der er ikke budgetmidler 

til dette. 

01-10-

2021 

31-01-

2022 

01-10-

2021 
31-01-2022          

        

ØU Hensigtserklæring om 

overblik over 

kommunernes 

fritidsjobindsatser og 

tilskud hertil forud for 

overførselssagen 2021-

2022 

Parterne er enige om, at 

Økonomiforvaltningen og 

fagforvaltningerne i samarbejde 

udarbejder et overblik over 

kommunernes fritidsjobindsatser og 

tilskud hertil forud for 

overførselssagen 2021-2022. 

01-10-

2021 

OFS 2021-

2022 

01-10-

2021 

OFS 2021-

2022 
            

        



ØU Værested 18+ Crossroad  18+ Crossroad er et aktivitetscenter 

for socialt udsatte unge i Tingbjerg. 

Tilbuddet fraflyttede sine tidligere 

lokaler i 2021 på grund af nedrivning 

og har fungeret som matrikeløst tilbud 

siden. Parterne er enige om, at 

Crossroads fortsætter som matrikelløs 

indsats, og at Økonomiforvaltningen 

sammen med Socialforvaltningen 

arbejder for at finde en egnet 

placering i eller omkring Tingbjerg til 

tilbuddet. Der afsættes: 2,6 mio. kr. 

årligt på service i 2024 og 2025. 

01-10-

2021 

OFS 2021-

2022 

01-10-

2021 

OFS 2021-

2022 
          

 

        

 ØU Hensigtserklæring om 

rekruttering og 

fastholdelse på 

velfærdsområderne 

Parterne noterer sig, at en 

personalepolitisk redegørelse 

forelægges forud for forhandlingerne 

om Budget 2023. 

01-10-

2021 

01-08 

2022 

01-10-

2021 
01-08-2022             

        

ØU Københavns Kommunes 

anlægsprojekter som 

inklusionsmotor for 

højere kønsdiversitet i 

bygge- og 

anlægsbranchen 

Parterne er enige om, at der afsættes 

midler til at udføre et pilotprojekt, der 

skal styrke indsatsen om at anvende 

Københavns Kommunes 

anlægsprojekter som inklusionsmotor 

for flere kvindelige lærlinge 

01.01.202

2 

31.12.202

3 

01.01.202

2 
31.12.2023       1000 700   

        

ØU Pilotprojekt om 

multifunktionelle 

kvadratmeter  

Parterne er enige om at igangsætte et 

pilotprojekt om multifunktionelle 

kvadratmeter, hvor lokaler på tre 

skoler åbnes for brug uden for 

skoletiden. 

01.01.202

2 

30.06.202

3 

01.01.202

2 
30.06.2023       800 6400 700 

        

KFU, ØU Verdensby-erklæring om 

idræt, bevægelse og 

civilsamfund i 

byudviklingen 

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i 

samarbejde med 

Økonomiforvaltningen og Teknik- og 

Miljøforvaltningen undersøge 

muligheder for, hvordan idrætten og 

civilsamfundets kan inddrages i 

byudviklingsprocesser i 

planlægningsfasen, f.eks. 

lokalplanerne, og i implementeringen 

01-10-

2021 

01-08 

2022 

01-10-

2022 
01-08-2022             

        

ØU Hensigtserklæring 

vedrørende Kommunalt 

Ordenskorps 

Parterne er enige om, at 

Økonomiforvaltningen, når 

lovgrundlaget for en forsøgsordning 

for kommunale tryghedsvagter er på 

plads, udarbejder et budgetnotat 

vedrørende kommunale 

tryghedsvagter til overførselssagen 

2021-2022 angående finansieringen i 

2022 og et budgetnotat til 

forhandlingerne om budget 2023 om 

finansieringen fra 2023 og frem. 

01-10-

2021 

01-04 

2022 

01-10-

2021 
01-04-2022             

        



ØU Energirenovering og 

måltal 

Københavns Kommune har brug for en 

fælles energistrategi for kommunens 

ejendomme. Strategien skal 

understøtte Københavns Kommunes 

klimamålsætninger og den nationale 

strategi på energiområdet. Frem mod 

forhandlingerne om budget 2023 vil 

Københavns Ejendomme og Indkøb i 

samarbejde med fagforvaltningerne 

udarbejde en fælles energistrategi 

samt indhente erfaringer med 

alternativ finansiering af 

energirenoveringsprojekter fra andre 

offentlige og private bygningsejere for 

at sikre hensigtsmæssig brug af 

kommunens anlægs- og 

serviceramme. 

01-11-

2021 

01-08 

2022 

01-12-

2022 
01-08-2022             

        

ØU Screening af historiske 

bygninger og bymiljøer 

Parterne noterer sig, at arbejdet 

forankres i Økonomiforvaltningen med 

inddragelse af Teknik- og 

Miljøforvaltningen og sker med 

henblik på den kommende 

kommuneplanstrategi 2023. 

01-01-

2022 

31-12 

-2022 

01-01-

2022 
31-12-2022       500     

   

 

500 

    

ØU Startup Housing Parterne er enige om, at finansiering 

af en tag-over-hovedet-løsning for 

studerende, såkaldt Startup Housing, 

for 2022 kan indgå i forhandlingerne 

om overførselssagen 2021-2022. 

Parterne er endvidere enige om, at 

Økonomiforvaltningen kan fremlægge 

forslag til forhåndsreservation af 

pavilloner med mellemfinansiering fra 

puljen til uforudsete udgifter, når der 

er opnået tilstrækkeligt med erfaringer 

fra ordningen i efteråret 2021. 

Parterne noterer sig desuden, at 

Startup Housing i 2022 også kan 

etableres på kommunens areal ved 

Ellebjergvej 135. 

Budget 

2022 

OFS 2021-

2022 
                

        

ØU Undersøgelse af sexistisk 

kultur og adfærd på 

Københavns Kommunes 

arbejdspladser 

Parterne er enige om at gennemføre 

en undersøgelse af sexistisk kultur og 

adfærd på Københavns Kommunes 

arbejdspladser. Undersøgelsen skal 

omfatte alle kommunens ansatte. 

Der afsættes: 1,0 mio. kr. på service i 

2022 til undersøgelse af omfanget af 

sexistisk kultur og adfærd. 

01-01-

2022 
31-12-202 

01-01-

2022 
31-12-2022       1000     

  

1000 

    

Overførselssagen 2020/2021 

ØU Klargøring og 

lovliggørelse af 

erhvervslejemål 

Der bliver kun i begrænset omfang 

foretaget istandsættelse og 

optimering af lejemål, der udlejes til 

private. Dette medfører en reduktion i 

den samlede potentielle lejeindtægt 

og en ringe forrentning af 

kommunernes aktiver. Der afsættes en 

01-01-

2021 

31-12-

2022 

01-01-

2021 
31-12-2022     1375 3625     1375 3625     



pulje til klargøring og lovliggørelse af 

erhvervslejemål. 

ØU Markedsføringsindsats 

for at brande København 

som "The Most 

Sustainable Capital in the 

World" 

København skal styrke sin position i et 

stigende konkurrencepræget globalt 

marked, og brande byens innovative 

klimadagsorden. Parterne er derfor 

enige om at afsætte midler til 

udvikling af en brand-ramme og 

eksekvering af to internationale 

markedsføringskampagner.  

01-05-

2021 

31-12-

2021 

01-06-

2021 
31-12-2021     1.000       1.000       

ØU Borgerinddragelse i 

forbindelse med 

udviklingen af Nyholm 

Parterne ser frem til den kommende 

fredningsproces for Nyholm og til 

offentliggørelsen af statens planer for 

området. Parterne ligger vægt på at 

den kommende helhedsplanlægning 

sker med inddragelse af borgere, 

foreninger og lokale ildsjæle og med 

respekt for områdets særlige karakter, 

kulturarv og arkitektur.  

- - - -                  

ØU Anonym klageadgang 

vedr. sexisme og seksuel 

chikane 

Parterne er enige om, at der etableres 

en anonym klageadgang, hvor alle 

medarbejdere i Københavns 

Kommune, der enten selv oplever/har 

oplevet sexisme eller seksuel chikane 

på arbejdspladserne - eller er vidne til 

det - kan henvende sig og få 

professionel hjælp 

14-04-

2021 

31-12-

2021 

14-04-

2021 
31-12-2021     1.800        1.800        

Budgetaftale 2021 

ØU Innovationspulje til øget 

samarbejde om digitale 

løsninger 

Parterne er enige om, at København 

med sin størrelse og efterspørgsel har 

mulighed for aktivt at fremme 

innovation inden for det digitale og 

grønne område. Kendskabet til 

kommunens innovationspulje på 20 

mio. kr. årligt skal udbredes til 

virksomhederne, bl.a. gennem et 

redskabskatalog med beskrivelser af 

tilgange til innovationssamarbejde 

01-10-

2020 

31-12-

2021 

01-10-

2020 
31-12-2021                   

  

ØU Hensigtserklæring om 

modeller for håndtering 

af Kødbyens 

vedligeholdelsesefterslæ

b 

Kødbyen har et akkumuleret 

vedligeholdelsesefterslæb på 1,3 mia. 

kr. Parterne er enige om, at 

Økonomiforvaltningen skal udarbejde 

modeller for håndtering af Kødbyens 

vedligeholdelsesefterslæb og i 

samarbejde med Kultur- og 

Fritidsforvaltningen sikre, at 

modellerne udarbejdes i respekt for de 

kulturelle destinationer, som Kødbyen 

har i dag. Forslag til modeller 

forelægges Økonomiudvalget forud for 

forhandlingerne for OFS 2020-2021. 

01-10-

2020 

31-03-

2021 

01-10-

2020 
31-08-2021                   

  



ØU Sikker by - 

Ungdomsbrandkorps 

Ungdomsbrandkorpset er målrettet 

udfordrede unge, som har behov for 

alternative måder, hvorpå de kan få 

udviklet sociale og faglige 

kompetencer. Brandkadetterne er 

derudover synlige i deres okalområde 

og bidrager til at skabe tryghed. Det 

sker bl.a. gennem påvirkning af 

kammerater i skole og boligområde 

samt gennem undervisning og 

opvisninger. 

01-01-

2021 

31-12-

2024 

01-01-

2021 
31-12-2024 2.500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

  

ØU Social vicevært i Kødbyen Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2020 

til social vicevært i Kødbyen, der kan 

være med til at mindske generne ved 

den åbne stofscene i Kødbyen. 1,2 

mio. kr. årligt på service i 2021-2024 

og frem til den sociale vicevært i 

Kødbyen. 

29-06-

2021 

31-12-

2024 

29-06-

2021 
31-12-2024   800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

  

ØU Udviklingspulje til 

turismefremme 

Parterne er enige om at afsætte en 

flerårig udviklingspulje til 

turismefremme, der forankres i 

Økonomiforvaltningen. Puljen skal 

understøtte konkrete indsatser i 

samarbejde med turisme- og 

oplevelsesbranchen for at styrke byens 

oplevelsestilbud og skabe konkrete 

forretningsmuligheder i 

turismeerhvervet, herunder styrke 

indsatsen for kongresturisme. 

Midlerne til turistfremme indgår i 

sammenhæng med indsatsen for en 

styrket kongresturisme i BI31 som en 

samlet pulje til udvikling af turismen i 

København. 

01-01-

2021 

31-12-

2024 

01-01-

2021 
31-12-2024     3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

  

ØU Indsats for bedre digital 

virksomhedsservice 

Parterne er enige om, at god 

virksomhedsservice er en hjørnesten i 

Københavns Kommunes rolle som 

myndighed, og at oprettelsen af et 

telefonisk kontaktcenter i Teknik- og 

Miljøforvaltningen er et væsentligt 

skridt til at realisere dette. I det videre 

arbejde med virksomhedsservice 

prioriteres digital virksomhedsservice 

som et væsentligt redskab til at 

forbedre og effektivisere indgangen til 

kommunen. 

01-01-

2021 

01-06-

2022 

01-01-

2021 
01-06-2022                   

  



ØU Indsats mod social 

dumping 

Kontrol af overholdelse af 

arbejdsklausulen, både i de sager, hvor 

kommunen køber ydelser, og hvor 

kommunen giver støtte og tilskud, 

udarbejdelse af vejledninger, 

kampagner, dialogfora mv.  

 

Formålet med initiativerne er at 

modvirke, at Københavns Kommune 

gennem de kontrakter, som indgås 

med private leverandører og støtte- og 

tilskudsmodtagere, medvirker til social 

dumping ifm. udførelse af opgaver for 

kommunen. De iværksatte initiativer 

skal desuden forbedre viden om 

omfanget af social dumping i 

kommunen samt skabe en 

forebyggende effekt. 

01-01-

2021 

31-12-

2024 

01-01-

2021 
31-12-2024 5000 5000 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 

  

Overførselssagen 2019/2020 

ØU Genopretningspakke for 

erhvervslivet pga. 

coronakrisen (Wonderful 

Copenhagen) 

Der er i overførselssagen afsat 5 mio. 

kr til en markedsføringspulje til 

Wonderful Copenhagen, der skal sikre 

kommunal medfinansiering til en 

styrket markedsføring af København i 

forlængelse af coronakrisen, som har 

ramt turisme- og oplevelsesbranchen 

hårdt. Fokus for 

markedsføringsindsatsen er dels at få 

både københavnere og danskere til at 

bruge København og holde ferie i 

København og dels at tiltrække turister 

fra nærmarkederne. 

01-06-

2020 

31-12-

2021 

01-06-

2020 
31-12-2021   5000               

  

ØU Landstrøm Borgerrepræsentationen har besluttet, 

at der skal udarbejdes budgetnotat for 

landstrøm til krydstogtskibe til budget 

2021 eller budget 2022. Desuden 

pålægges Økonomiforvaltningen 

afdække det økonomiske behov samt 

at fortsætte arbejdet for at sikre 

lovhjemmel til kommunal 

medfinansiering. 

01-06-

2020 

31-12-

2023 

01-06-

2020 
31-12-2023                   

  

 

 

Budgetaftale 2020 

TMU, ØU Arbejdsmaskiner og 

køretøjer på grønne 

drivmidler 

Parterne er enige om, at ØKF og TMF 

skal udarbejde en indstilling til politisk 

behandling i 1. halvår af 2020, som 

belyser mulighederne for at stille krav 

om ikke-fossile drivmidler i 

kommunens udbud af bygge- og 

anlægsopgaver. 

01-01-

2020 

31-12-

2020 

12-07-

2020 
13-07-2021   500             

  



ØU Implementering af Mad- 

og Måltidsstrategien 

I udbuddet af opgaver til 

implementering af Mad- og 

Måltidsstrategien skrives det ind som 

krav, at udbudstager skal have den 

nødvendige ernæringsmæssige og 

klimafaglige viden til at løfte 

udbudsopgaven 

01-01-

2020 

31-12-

2020 

01-01-

2020 
31-12-2021   6690 3510 3510 3510   5079 3510 3510 

  

ØU Charter til 

arbejdsfælleskaber 

BR har den 22. august 2019 godkendt 

charter for arbejdsfællesskaber, hvor 

det fremgår, at KK og 

medarbejderorganisationerne er enige 

om ni pejlemærker, der skal bidrage til 

at styrke og udvikle 

arbejdsfællesskaber i forvaltningerne. 

Parterne er enige om, at charter for 

arbejdsfællesskaber udgør det 

naturlige næste skridt i KK's 

tillidsdagsorden. Charteret udgør en 

politisk ramme for forvaltningernes 

fælles indsats for arbejdsfællesskaber 

for derigennem at bidrage til bedre 

trivsel og lavere sygefravær blandt 

medarbejderne samt bedre service for 

borgerne. Parterne er enige om, at alle 

forvaltninger aktivt skal understøtte 

forankring af charteret og stærke 

arbejdsfællesskaber. 

01-01-

2020 

03-02-

2022 

01-01-

2020 
03-02-2022   5000               

  

ØU Tour de France - 

værtsbyforpligtelser 

Parterne er enige om at afsætte midler 

til tekniske værtsbykrav i forbindelse 

med afviklingen af Tour de France 

Grand Depart i København i juli 2021. 

Som værtsby har KK en række udgifter 

i trafikafvikling, klargøring, 

genopretning og afspærring af ruten 

og pladser, renhold, sikkerhed mv.  

01-10-

2019 

31-07-

2022 

01-10-

2019 
31-07 2022   6900 14900       5100 16700   

  

ØU Toftegårds Plads Parterne er enige om, at der i 

helhedsplanen for Toftegårds Plads, 

udover bibliotek, skal arbejdes videre 

med yderligere bebyggelse på i alt 

2.500 m2 almene boliger (ældre-, 

ungdoms- eller plejeboliger af hensyn 

til krav om friareal). Der reserveres 

samtidig plads til en fremtidig funktion 

på 1.000 m2 til kultur, fritid eller 

sundhed i helhedsplanen. 

Salgsprovenu fra boliger reserveres til 

finansiering af byrum på Toftegårds 

Plads i tråd med helhedsplanens 

indhold. 

01-12-

2019 

01-09-

2021 

01-12-

2019 
01-09-2021                   

  

Budget 2019 

ØU Accelereret indfasning af 

elbusser i København til 

2025 

Borgerrepræsentationen har besluttet, 

at alle busser finansieret af 

Københavns Kommune skal omlægges 

til emissionsfri busser senest med 

udgangen af 2025 under forudsætning 

01-01-

2019 

31-12-

2025 

01-01-

2019 
31-12-2025                   

  



af, at afgiftsfritagelsen for el til 

elbusser forlænges efter 2024. 

ØU Erhvervspolitiske 

rammer 

Midler afsat til implementering og 

videreudvikling af Københavns 

erhvervs- og vækstpolitik, herunder 

opfølgning på taskforce for bedre 

erhvervsvilkårs anbefalinger.  

01-01-

2019 

31-12-

2022 

01-01-

2019 
31-12-2022 3000 3000 3000 3000     3000 3000   

  

ØU Tour de France Hensigtserklæring om KK's indtræden i 

og bidrag til interessentselskab 

såfremt København tildeles værtskab 

for Tour de France start i 2021.  

01-01-

2019 

31-12-

2022 

01-01-

2019 
31.12.2022                   

  

ØU Målsætning om 

reduktion af de 

administrative udgifter 

"Administrationsudgifter pr. indbygger 

skal nedbringes med 10 pct. fra 2019-

2022. ØU er blevet forelagt 

afgrænsning af metode samt baseline 

for målsætningen. Der følges op på 

baggrund af regnskabsdata (Kvantum 

og KRL) og bidrag fra 

effektiviseringsstrategien én gang 

årligt ifm. juniindstillingen." 

01-11-

2018 

15-06-

2023 

01-11-

2018 
15-06-2023                   

  

ØU Styrket kendskab til 

Greater Copenhagen 

En pulje, der skal støtte tiltag, der kan 

øge det internationale kendskab til 

Greater Copenhagen fx gennem 

internationale events og branding af 

Greater Copenhagen 

01-01-

2019 

31-12-

2022 

01-01-

2019 
31-12-2022 3000 3000 2000 2000     1.800 1.800     

ØU Greater Copenhagen 

Connected 

Forlænge og udvide 

rutetiltrækningsindsatsen i 

Københavns Lufthavn. Med 

Budget2019 blev parterne enige om at 

videreføre tilskuddet til Greater 

Copenhagen Connected, som en del af 

anbefalingerne fra Task Forcen, med 2 

mio. kr. årligt  i 2019-2021. Indsatsen 

er lige nu udfordret af den manglende 

internationale mobilitet, og midlerne 

går derfor også til fastholdelse af 

strategisk vigtige flyruter. 

01-01-

2019 

31-12-

2021 

01-01-

2019 
31-12-2021 2000 2000 2000       2.000 2.000 2.000   



Overførselssagen 2018/2019 

ØU, KFU Indsatser i udsatte 

boligområder 

Oprydning og øget kontrol med 

adresseregistrering i de syv 

boligområder, som er på regeringens 

ghettoliste. Kontoret for Udsatte 

Boligområder i ØKF følger indsatsen. 

Pengene er allokeret til KFF.  

31-05-

2019 

31-12-

2021 

31-05-

2019 
31-12-2021 1.800 1.400 1.400       1.400     

 

ØU Landstrøm til 

krydstogtskibe 

Projektering af landstrømanlæg ved 

Oceankaj i Nordhavn, nordisk 

samarbejde for etablering af 

landstrøm til krydstogtskibe samt 

udarbejdelse af forslag til model for 

etablering af landstrømanlæg ved 

Langelinie. 

30-06 

2019 

31-12 

2020 

30-06 

2019 
31-12-2021 1500 500               

 

Budgetaftale 2018 

ØU Effektmåling og 

tværgående indsats - 

Sikker By (Sikker By 

driftspulje) 

Tværgående koordinering og udvikling 

af Sikker By, videreudvikling af effekt- 

og prioriteringsarbejdet. 

 

Yderligere forbedrede 

beslutningsoplæg til politisk 

prioritering pba. tværgående 

samarbejde, videndeling og 

systematisk effektmåling.  

01-01-

2018 

31-12-

2021 

01-01-

2018 
31-12-2021 800 800 800       800       

ØU Tryghedspartnerskab i 

Folehaven 

At øge trygheden og nedbringe 

kriminaliteten i Folehaven.  01-01-

2018 

31-12-

2021 

01-01-

2018 
31-12-2021 1.200 1.200 1.200       1.200       

Budgetaftale 2017 

ØU Sikker by - Partnerskaber 

for Tingbjerg-Husum og 

Amager 

Begge tryghedspartnerskaber har med 

budget 2021 fået forlænget deres fire-

årige bevilling, som nu gælder til 2024, 

med et årligt budget på 3,9 mio. 

tilsammen. Ifm. den politiske 

behandling, er der udarbejdet ny 

partnerskabsaftale og nye 

tryghedsplaner.  

01-01-

2021 

31-12-

2024 

01-01-

2021 
31-12-2024 3.600 3.600 3.900 3.900     3.900 3.900     

ØU Sikker by - Din betjent Med Budget21 blev Din Betjent tildelt 

endnu en fireårig bevilling gældende 

fra 2021-2024, med årligt budget på 

1,3 mio som inkluderer 1/2 årsværk. I 

samarbejde med Københavns Politi 

gennemføres årligt 2-3 

kriminalpræventive kampagner, 

målrettet udvalgte 

kriminalitetsformer. De 

kriminalpræventive kampagner 

forventes at gøre Københavnerne 

mere opmærksomme på de forskellige 

kriminalitetsformer. Udover 

kampagner, tilrettelægges to til fire 

kompetenceudviklingsarrangementer, 

der styrker samarbejdet mellem 

Nærpolitet, medarbejdere i 

Københavns Kommune og 

01-01-

2021 

31-12-

2024 

01-01-

2021 
31-12-2024 1.233 1.233 1.300 1.300     1.300 1.300     



medarbejdere i de almene 

boligorganisationer. Grundet corona 

vil Sikker By i 2021 arbejde mere med 

de digitale platforme og i det omfang 

det er muligt, tilrettelægge og afholde 

kompetenceudviklingsarrangementern

e online.  Det fælles kompeteceforløb 

forventes at styrke samarbejdet 

mellem kriminalpræventive 

medarbejdere i KK, boligselskaberne 

og Københavns Politi. Udover dette 

bidrager Sikker By løbende til 

konceptudvikling af Din Betjent.    

 


