
Opfølgningsskema 

  

Investeringsforslag Innovationsforslag 

Grøn Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på 
det beskrevne område 

Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som 
forventet og på det beskrevne område 

Gul Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller 
følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompen-
serende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompense-
rende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. ud-
gangspunktet i forslaget 

Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket 
eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke 
tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller 
den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget 

Rød Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivise-
ring angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der 
ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes 
ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget 

Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på bag-
grund af innovationsforslaget 
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 Udfyldes for alle forslag Udfyldes for forslag med status i gul eller rød 

 Teknik- og Miljøforvaltningen 

Vedta-
gelsesår 
(OFS/Bu
dget) 

 Titel på forslag 
(farvestatus) 

Summen af in-
vesteringer i 
alle år, mio. kr. 

Årlig varig ef-
fekt ved fuld 
indfasning, 
mio. kr. 

Årsangivelse 
for hvornår 
forslaget er 
fuldt imple-
menteret 

Angiv ja/nej. 
Hvis ja, angiv 
tidspunkt for be-
slutning om 
kompenserende 
handling 

Kort bemærkning til 
farve:  

Redegør for kom-
penserende hand-
ling og proces for 
politisk behandling 
af håndtering 

Angiv kort: 
Nyt forventet tids-
punkt for fuld im-
plementering, 
nyt niveau for va-
rig effekt mv. 

Budget 
2021 

Etablering af et 
tværgående kon-
taktcenter for virk-
somheder og bor-
gere i TMF 

8.594 -2.350 2024 Nej    

Budget 
2021 

Automatiserings-
program i Teknik- 
og Miljøforvaltnin-
gen 

6.700 -2.150 2025 Nej    
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Budget 
2020 

Udskiftning af hånd-
terminaler til P-vag-
ter 

0 -350 2021 Nej    

Budget 
2020 

Parkeringsfunktion 
via scannerfunktion 

0 -2.100 2021 Nej    

Budget 
2020 

Bedre udnyttelse af 
arbejdstiden 

0 -2.250 2021 Nej 

Covid-19 forsinkelse 
på 4 mdr. skyldes 
primært mang-
lende. dialog med 
driften pga. hjem-
sendelser og kun 
drift af kritiske funk-
tioner. 
Se Bilag 4 for uddy-
bende forklaring 

Afdelingen udarbej-
der analyser der un-
derstøtter enheds-
cheferne arbejde 
med at tilpasse res-
sourcer og opgaver. 
Forvaltningen arbej-
der stadig på at reali-
sere potentialet i 
2021 i videst muligt 
omfang.  

Effektiviseringer 
fra 2022 og frem, 
forventes indfriet, 
såfremt COVID-19 
nedlukningen ikke 
fortsætter i store 
dele af 2021. 
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Budget 
2020 

Digital sagsbehand-
lingsassistent til 
byggesagsområdet  

7.040 -1.386 2022 Nej       

Budget 
2020 

Effektivisering af op-
gaveløsningen på 
grøn pleje og ren-
hold 

13.338 -22.069 2024 Nej 

Covid-19 forsinkelse 
på 4 mdr. skyldes 
primært mang-
lende. dialog med 
driften pga. hjem-
sendelser og kun 
drift af kritiske funk-
tioner 
Se Bilag 4 for uddy-
bende forklaring. 

Afdelingen udarbej-
der analyser der un-
derstøtter enheds-
cheferne arbejde 
med at tilpasse res-
sourcer og opgaver. 
Forvaltningen arbej-
der stadig på at reali-
sere potentialet i 
2021 i videst muligt 
omfang 

Effektiviseringer 
fra 2022 og frem, 
forventes indfriet, 
såfremt COVID-19 
nedlukningen ikke 
fortsætter i store 
dele af 2021. 

Budget 
2020 

Mere effektiv tøm-
ning af affaldskurve 

6.904 -10.700 2021 Nej 

Covid-19 forsinkel-
ser på 4 mdr. skyl-
des primært mang-
lende. dialog med 
driften pga. hjem-
sendelser og kun 
drift af kritiske funk-
tioner. 
Se Bilag 4 for uddy-
bende forklaring. 

Afdelingen udarbej-
der analyser der un-
derstøtter enheds-
cheferne arbejde 
med at tilpasse res-
sourcer og opgaver. 
Forvaltningen arbej-
der stadig på at reali-
sere potentialet i 
2021 i videst muligt 
omfang 

Effektiviseringer 
fra 2022 og frem, 
forventes indfriet, 
såfremt COVID-19 
nedlukningen ikke 
fortsætter i store 
dele af 2021. 
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Budget 
2020 

Nedlæggelse af 
eget gartneri 

450 -700 2020 Nej       

Budget 
2019 

Geografisk tilpasset 
vintertjeneste 

4.000 -1.200 2023 Nej 

Forvaltningen har 
indfriet den forven-
tede effektivisering i 
casen uden brug af 
investeringsmid-
lerne til systemind-
køb. De resterende 
midler tilbageføres 
til kassen ifm. Regn-
skabsluk for 2020. 

 

 

Budget 
2019 

Insourcing af bro-
læggeropgaver ved 
større driftsprojek-
ter 

2.000 -500 2022 Nej 
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Budget 
2019 

Insourcing af it‐plat-
form for spilde-
vandsstyring 

2.390 -490 2023 Nej 

  

 

OFS 
18/19 

Produktivitetsana-
lyse af byggesags-
behandlingen – Re-
duktion af arkivmed-
arbejdere 

0 -800 2021 Nej    

OFS 
18/19 

Automatisering af 
borgerhenvendelser 

2.469 -965 2024 Nej       
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OFS 
18/19 

Effektivisering og 
optimering af tids- 
og ressourceregi-
strering 

6.322 -2.100 2022 Nej 

Forslaget er forsin-
ket. Der mangler in-
tegration mellem 
Kvantum og PUMA.  
Se Bilag 4 for uddy-
bende forklaring. 

Integration mellem 
PUMA og Kvantum 
er forsinket og er 
også udfordret jf. 
bemærkning. til 
"grøn pleje og drift" 

 
Effektiviseringer 
fra 2022 og frem, 
forventes indfriet.  
 

OFS 
18/19 

Fælles materielsty-
ring i Teknik- og Mil-
jøforvaltningen 

6.068 -4.040 2024 Nej    

OFS 
18/19 

Ny platform til Giv et 
praj-løsningen 

1.355 -295 2024 
 Ja, DIR-beslut-
ning 03.06.20 

Forslaget har været 
forsinket. Der var 
søgt om overførsel 
2019 til 2020, som 
ikke blev bevilget. 
Direktionen har i 
2020 bevilget mid-
lerne. 

Direktionen har den 
3.6.20 bevilget 0,8 
mio. kr. i 2020 som 
kompenserende 
handling ift. forsin-
kelsen. Kun 0,5 mio. 
kr. er anvendt, da der 
har været mulighed 
for øget brug af in-
terne kompetencer 
og øget genbrug af 
platform. 

Projektet forløber 
som planlagt.  
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OFS 
18/19 

Fælles materielsty-
ring – Reduktion af 
materiel i Køben-
havns Kommune 

507     Nej       

OFS 
18/19 

Synergier for fælles 
arealpleje og vice-
værtsdrift på tværs 
af Københavns 
Kommune 

6.400 0 2020 Nej 

Kontrakt indkøb af 
slamsuger indgået 
17/8-20. Leveres i 
2021 Godkendt af 
CFØ at overføre 
kontraktbunde mid-
ler 

  

OFS 
17/18 

Overdragelse af pri-
vat belysning 

3.730 -1.121 2022   

I forhold BC er tids-
planen forsinket 1 år. 
Der er risiko for at 
økonomien ikke hol-
der, idet en del pro-
jekter er dyrere end 
forventet. 
Se Bilag 4 for uddy-
bende forklaring. 

Den forsinkede/re-
ducerede driftsbe-
sparelse i 2020 blev 
håndteret indenfor 
egen ramme. Dette 
vil også gælde for 
2021. 

Fuld implemente-
ring forventes i 
2022. 
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OFS 
17/18 

Digitalisering af be-
sigtigelse af drifts-
strækninger  

300 -80 2022 Nej       

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det  

oprindelige forslag. Et forslag er således i ’grøn’, hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompense-

rende handling.  
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