
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2020
(2020 P/L)

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

BAE3-sag - 
Tilbageførsel vedr 
Rehabmøder

BIU Service
3510 - 
Beskæftigelsesinds
ats

Jobcenterdrift Udgift

BAE (3. sag 2020) - Tilbageførsel 
til kassen af midler vedr. 
rehabmøder. Forudsætning for 
bevilling ikke opfyldt.

             -2.850                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

BAE3-sag - 
Tilbageførsel vedr 
hjemløse

BIU Service
3510 - 
Beskæftigelsesinds
ats

Jobcenterdrift Udgift

BAE (3. sag 2020) - Tilbageførsel 
til kassen af midler vedr. 
hjemløse.. Forudsætning for 
bevilling ikke opfyldt.

             -2.594               -2.610               -1.305                        -                          -                          -                          -                          -   Nej

BAE3-sag-EO-
tilpasning til 
forbrugsskøn

BIU
Overførsler 
mv.

3535 - 
Efterspørgelsesstyr
ede overførsler

A-dagpenge Udgift

BAE (3.sag 2020) - 
Budgettilpasning til 
forbrugsskøn ved RP3 - 
Overførsler. Tilpasningsbehov 
skyldes primært COVID-19.

           718.431                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

BAE3-sag-EO-
tilpasning til 
forbrugsskøn

BIU
Overførsler 
mv.

3535 - 
Efterspørgelsesstyr
ede overførsler

Flex, ledigy og 
seniorjob

Udgift

BAE (3.sag 2020) - 
Budgettilpasning til 
forbrugsskøn ved RP3 - 
Overførsler. Tilpasningsbehov 
skyldes primært COVID-19.

              13.179                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

BAE3-sag-EO-
tilpasning til 
forbrugsskøn

BIU
Overførsler 
mv.

3535 - 
Efterspørgelsesstyr
ede overførsler

Førtidspension Udgift

BAE (3.sag 2020) - 
Budgettilpasning til 
forbrugsskøn ved RP3 - 
Overførsler. Tilpasningsbehov 
skyldes primært COVID-19.

          163.838                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

BAE3-sag-EO-
tilpasning til 
forbrugsskøn

BIU
Overførsler 
mv.

3535 - 
Efterspørgelsesstyr
ede overførsler

Kontanthjælp 
mm.

Udgift

BAE (3.sag 2020) - 
Budgettilpasning til 
forbrugsskøn ved RP3 - 
Overførsler. Tilpasningsbehov 
skyldes primært COVID-19.

          -93.406                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

BAE3-sag-EO-
tilpasning til 
forbrugsskøn

BIU
Overførsler 
mv.

3535 - 
Efterspørgelsesstyr
ede overførsler

Ressourceforløbs
ydelse

Udgift

BAE (3.sag 2020) - 
Budgettilpasning til 
forbrugsskøn ved RP3 - 
Overførsler. Tilpasningsbehov 
skyldes primært COVID-19.

          -77.380                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

BAE3-sag-EO-
tilpasning til 
forbrugsskøn

BIU
Overførsler 
mv.

3535 - 
Efterspørgelsesstyr
ede overførsler

Sygedagpenge Udgift

BAE (3.sag 2020) - 
Budgettilpasning til 
forbrugsskøn ved RP3 - 
Overførsler. Tilpasningsbehov 
skyldes primært COVID-19.

          124.483                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

BAE3-sag-EI-
tilpasning til 
forbrugsskøn

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - 
Efterspørgselsstyre
t indsats

Beskæftigelsestilb
ud

Udgift

BAE (3.sag 2020) - 
Budgettilpasning til 
forbrugsskøn ved RP3 - Indsats. 
Tilpasningsbehov skyldes 
primært COVID-19.

          -46.000                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

BAE3-sag-EI-
tilpasning til 
forbrugsskøn

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - 
Efterspørgselsstyre
t indsats

Integration og 
danskudd.

Udgift

BAE (3.sag 2020) - 
Budgettilpasning til 
forbrugsskøn ved RP3 - Indsats. 
Tilpasningsbehov skyldes 
primært COVID-19.

           -10.000                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Beløb (1.000 kr.)



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2020
(2020 P/L)

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.)

Statstilskud til obl. 
sprogprøver

BUU Service
3330 - 
Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning Udgift Statstilskud til obl. sprogprøver                -1.021                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Særligt dyre 
enkeltsager

BUU
Overførsler 
mv.

1570 - 
Efterspørgselsstyre
de overførsler

Efterspørgselsstyr
ede overførsler

Indtægt Særligt dyre enkeltsager                   293                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Mindreforbrug 
tilføres kassen

IR_ Service
1030 - Intern 
Revision

Revision Udgift

Det forventede mindreforbrug er 
relateret til vakante stillinger 
samt en forventet stigning i det 
faste honorar til ekstern revision 
fra 2020, som er udskudt til 2021.

                 -500                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

EM 2020 - tilskud til 
DBU (2. + 3. rate) 
retur til Kassen.

KFU Service
1060 - Kultur og 
Fritid - Service

Kultur og fritid Udgift

Grundet udbrud af corona-virus 
er EM2020 i herrefodbold 
udskudt til 2021. Denne 
korrektion leverer den del af DBU 
tilskuddet tilbage til Kassen, som 
ikke anvendes i 2020 (2. og 3. 
rate).

               -5.311                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Budgettilpasning 
Særlig Dyre 
Enkeltsager

SOU
Overførsler 
mv.

3455 - Særligt dyre 
enkeltsager

Særligt dyre 
enkeltsager

Indtægt
Ændring af SDE sfa tilpasning af 
den centrale udligningsordning 
ifm. udligningsreform

                       -                     734                        -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Kommunal 
medfinansiering

SOU
Overførsler 
mv.

3445 - 
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

Kom.Medfin.Sund
væsn

Udgift
Sfa. lavere acontoberegning end 
i 2020 overføres mindreforbrug 
til kassen

             -2.636                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Ydelsesstøtte SOU
Overførsler 
mv.

3465 - Overførsler Ældreboliger Udgift
Tilpasning af Ydelsesstøtte som 
følge af mindreforbrug på 
området

             -2.370                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Grunduddannelse 
København

SOU Service 3415 - Ældre Uddannelse Udgift

Forventet mindreforbrug på det 
dimensionerede sosu-
elevområde overføres til kassen, 
jf. budgetaftale 2020

           -15.000                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Tomgangshusleje SOU
Overførsler 
mv.

3465 - Overførsler Ældreboliger Udgift
Tilpasning af tomgangshusleje 
som følge af boliger står længere 
tid tomme

              4.200                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Landsbyggefonden SOU
Finansposte
r

2500 - 
Finansposter

Langfristede 
balancepost.

Udgift
Periodisering af 
landsbyggefonden

                -972                   985                        -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Tilbageførsel af 
budget til 
ombygning af 
Grøndalsvænge

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Døgntilbud Udgift

BR 31/10-2019 Punkt 9. På 
baggrund af opfølgning på 
ombygningen af Grøndalsvænge 
tilbageføres en del af budget, 
grundet lavere udgifter end 
estimeret.

              -1.560                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Tilpasning af SDE 
budget

SUD
Overførsler 
mv.

1515 - 
Efterspørgselsstyre
de overførsler

Refusion SDE Indtægt

Som følge af ændret skøn over 
indtægter fra den centrale 
refusionsordning, tilpasses 
budgettet hertil

             -3.404                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2020
(2020 P/L)

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.)

Tilbageførsel 
budget 
genoptagelse af 
sager SEL §118

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Administration Udgift

Tilbageførsel af DUT-midler om 
genoptagelse af sager efter § 118 
da der ikke har været øgede 
sagsbehandlingsomkostninger 
ved fejl i ministeriets 
vejledninger vedr. regulering af 
visse satser på socialområdet.

                   -20                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Tilbageførsel 
budget 
genoptagelse af 
sager SEL §42

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Administration Udgift

Tilbageførsel af DUT-midler om 
genoptagelse af sager efter § 42 
da der ikke har været øgede 
sagsbehandlingsomkostninger 
ved fejl i ministeriets 
vejledninger vedr. regulering af 
visse satser på socialområdet.

              -1.002                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Tilbageførsel af 
HA01 Hyppigere 
opfølgningsindsats 
på dyrere

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Administration Udgift

Tilbagebetaling af 
mindreforbrug vedrørende 
investeringsmidler til HA01 
Hyppigere opfølgningsindsats 
på dyrere døgnindsatser som 
derfor bliver ført tilbage til 
kassen.

                -475                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Tilpasning af 
budget vedr. 
Efterspørgselsstyre
de Overførsler

SUD
Overførsler 
mv.

1515 - 
Efterspørgselsstyre
de overførsler

Sociale ydelser Udgift

Tilpasning af budget på 
efterspørgselsstyrede overførsler 
efter merforbrug jf. 
augustprognosen, som skyldes 
stigende aktivitet og 
enhedspriser for tabt 
arbejdsfortjeneste, som følge af 
højere servicestandarder

             19.600                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Tilbagebetaling af 
anlægsmidler

SUD Anlæg
3641 - Byggeri og 
modernisering af 
tilbud

Anlæg Udgift

Som følge af diverse 
anlægsprojekter er afsluttet eller 
budgettet er flyttet mellem 
årene, er eventuelle 
restbudgetter på under 1.000 kr. i 
et regnskabsår tilbagebetalt til 
kassen

                       -1                       -0                         0                         0                        -                          -                          -                          -   Nej

Tilbageførsel af 
SO28 
Hjemløsepakke

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Sociale tilbud Udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: Indsatsen i 
SO28 Hjemløsepakke var 
betinget af en lovændring, som 
ikke er sket i 2020. Derfor 
tilbagebetales dele af beløbet i 
2020.

             -3.260                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Tilbageførsel af 
SO17 3-årigt projekt 
om 
sundhedsindsats

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Herberg Udgift

BR 4.6.2020, pkt. 3: Midlerne var 
betinget af et samarbejde 
mellem Socialforvaltningen, 
Forsvaret og Soldaterlegatet, 
hvor udgifterne skulle deles 
ligeligt mellem partnerne. 
Forsvaret har ikke tilkendegivet 
bekræftelse om medfinansiering, 
hvorfor mid

                 -185                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2020
(2020 P/L)

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.)

Tilbageførsel af 
TV04 
Implementering af 
driftsoptimerende 
ti

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

Udgift

Tilbagebetaling af 
mindreforbrug vedrørende 
investeringsmidler til TV04 – 
Implementering af 
driftsoptimerende tiltag på 
døgninstitutioner og botilbud 
som derfor bliver ført tilbage til 
kassen.

                 -500                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Ændring af 
Finansposter

SUD
Finansposte
r

2500 - 
Finansposter

Langfristede 
balancepost.

Udgift

Forskydning af Finansposter 
mellem 2020 og 2023 
vedrørende ikke disponerede 
midler til grundkapital og 
deponering af ejendomme.

          -46.470                        -                          -               46.470                        -                          -                          -                          -   Nej

Reperiodisering af 
Tour de France

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Generel 
administration

Udgift

Ifm. TÆF er bevillingen til Tour 
de France på 14,8 mio. 
reperiodiseret til behovet i 2021 
(2,0 mio) og 2022 (11 mio). Med 
denne korrektion tilpasses 2020 
til 1,8 mio.

               -1.100                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Nedskrivning af 
forventet lånebehov 
sfa. 
tilbageholdenhed

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Myndighed/bypla
nlægning

Udgift

På baggrund af forventet 
mindreforbrug i 
oktoberprognosen sfa. 
tilbageholdenhed flyttes budget 
til kassen mhp. at nedbringe 
lånebehov sfa. mindreindtægter 
fra containergebyrer. Flyt under 
forudsætning af TMU's 
godkendelse (TMU 16.11.2020)

          -28.439               4.823               4.823               4.823               4.823               4.823               4.823                        -   Nej

Mindreudg afledt 
drift Demokratiets 
Hus

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift
Mindreforbrug afledt drift endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 
Demokratiets Hus

                 -319                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Mindreudg 
vedligehold 
Kildevældsskolen, 
EatBod

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift

Mindreforbrug 
vedligeholdelsesbidrag endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 
Kildevældsskolen, EatBod

                    -31                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Mindreudg 
vedligehold 26 
nøglefærdige DI, 
Bispebjerg/Sydhav
n

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift

Mindreforbrug 
vedligeholdelsesbidrag endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 26 
nøglefærdige DI, 
Bispebjerg/Sydhavn

                 -408                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Mindreudg 
vedligehold 
Daginstitution på 
Lybækgade

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift

Mindreforbrug 
vedligeholdelsesbidrag endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 
Daginstitution på Lybækgade

                 -380                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Erstatning vedr. 
Ørestad Skole

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Udgift

Som en del af forliget på Ørestad 
Skole udbetales der en 
erstatning. Der søges derfor 
hjemmel til at modtage 
indtægten og til at afholde en 
tilsvarende udgift

             14.000                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2020
(2020 P/L)

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. 
Ørestad Skole

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

Som en del af forliget på Ørestad 
Skole udbetales der en 
erstatning. Der søges derfor 
hjemmel til at modtage 
indtægten og til at afholde en 
tilsvarende udgift

           -14.000                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

960 - Hyrdevangen 
3-7, 2700 Brønshøj

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

Indtægt

960 - Hyrdevangen 3-7, 2700 
Brønshøj. KEID får indtægtskrav i 
forbindelse med tilbagekøb af 
ejendommen.

                 -814                 -825                 -825                 -825                 -825                 -825                 -825                 -825 Ja

Midler og 
forpligtelse vedr. 
Danhostel Amager

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

Indtægt

KEID har modtaget forligsmidler 
vedr. Danhostel Amager samt 
indestående i bank. By & Havn 
gør muligvis krav på disse midler. 
Kassen overtager midler og 
forpligtelse.

                 -192                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Fejlretning af  tidl 
BC vedr. Rønnebo

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

Udgift

Fejlretning af ØK35b vedr. 
'Flytning af Botilbuddet Rønnebo 
fra Bystævneparken' samt 
tidligere forsøg på fejlretning til 
OFS 19/20.

                  800                   480                   947                      77                1.299                   644                    194                -1.818 Ja

Fejl i nedskrivelse af 
GB for vedl. Ved 
salg af Farvergade

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

Udgift

Grundbudgettet for vedligehold 
er nedskrevet to gange i 
forbindelse med salget af 
Farvergade. Det skyldes, at 
Farvergade blev solgt to gange. 
Af denne årsag føres der midler 
tilbage til grundbudgettet for 
vedligehold.

                  697                    701                    701                    701                    701                    701                    701                    701 Ja

Fejl i indtægtskrav 
for Farvergade

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

Udgift

Indtægtskravet for Farvergade er 
blevet nedskrevet med forkerte 
beløb ved salg. Herudover er 
indtægtskravet for Farvergade 
nedskrevet to gange, da 
ejendommen blev solgt to 
gange. Derfor føres midler 
tilbage til kassen.

                       -                -8.842              -8.842              -8.842              -8.842              -8.842              -8.842              -8.842 Ja

Mindreudg afledt 
drift Kulturhus 
Østerbro

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift
Mindreforbrug afledt drift endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 
Kulturhus Østerbro

             -3.939                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Fejl i indtægtskrav 
for Linnesgade

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

Indtægt

Indtægtskravet for Linnesgade er 
blevet nedskrevet med forkerte 
beløb ved salg. Derfor føres 
midler tilbage til kassen.

                       -                 -1.744               -1.744               -1.744               -1.744               -1.744               -1.744               -1.744 Ja

Annuller tdf2021 - 
ferielove

ØU
Overførsler 
mv.

7999 - ØKF TDF 
2021

Administrative 
fællesudgifter

Udgift
annullering af korrektion 
2020_OU_1_04_02_012, vedr. 
ferie på bevillingen TDF2021

                        3                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2020
(2020 P/L)

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.)

Dagbod fra Einar 
Kornerup A/S vedr. 
Amager Fælled 
Skole

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Udgift

Der er modtaget en indtægt fra 
Einar Kornerup A/S som følge af 
en dagbod. Baggrunden for 
dagboden er at Københavns 
Kommunes CRS-enhed ikke har 
modtaget efterspurgt 
dokumentation på to 
medarbejdere inden for den 
angivede tidsfrist.

                    110                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Dagbod fra Einar 
Kornerup A/S vedr. 
Amager Fælled 
Skole

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri Indtægt

Der er modtaget en indtægt fra 
Einar Kornerup A/S som følge af 
en dagbod. Baggrunden for 
dagboden er at Københavns 
Kommunes CRS-enhed ikke har 
modtaget efterspurgt 
dokumentation på to 
medarbejdere inden for den 
angivede tidsfrist.

                  -110                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Mindreudg afledt 
drift Torveporten, 
Valby Boldklub

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift
Mindreforbrug afledt drift endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 
Torveporten, Valby Boldklub

                -332                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Mindreudg afledt 
drift Terapihaver

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift
Mindreforbrug afledt drift endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 
Terapihaver

                    -51                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Mindreudg afledt 
drift 17 pladser til 
unge med 
sindslidelse

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift
Mindreforbrug afledt drift endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 17 
pladser til unge med sindslidelse

             -6.977                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Reperiodisering af 
indefrosne 
feriepenge

ØU
Overførsler 
mv.

7129 - Fælles 
efterspørgselsstyre
de overførsler

Administrative 
fællesudgifter

Udgift
Reperiodisering af korrektion 
vedr. indefrosne feriepenge fra 
2020 til 2021

     -1.800.000       1.800.000                        -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Puljen til forsikrede 
ledige lægges i 
kassen

ØU
Overførsler 
mv.

7129 - Fælles 
efterspørgselsstyre
de overførsler

Administrative 
fællesudgifter

Udgift
Puljen til forsikrede ledige 
lægges i kassen

           -28.251                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Omplacering af 
udgifter til KL

ØU Service
1109 - Fælles 
Driftspulje service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift Omplacering af udgifter til KL                    174                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Omplacering af 
udgifter til KL

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift Omplacering af udgifter til KL               -1.444                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Omplacering af 
udgifter til KL

ØU
Overførsler 
mv.

7129 - Fælles 
efterspørgselsstyre
de overførsler

Administrative 
fællesudgifter

Udgift Omplacering af udgifter til KL                      64                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Mindreudg afledt 
drift Boldbane, 
Ørestad/Kalvebod 
Fælled

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift

Mindreforbrug afledt drift endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 
Boldbane, Ørestad/Kalvebod 
Fælled

                 -127                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Mindreudg afledt 
drift Det første 
mødested i 
Kulbaneparken

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift

Mindreforbrug afledt drift endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 
Det første mødested i 
Kulbaneparken

                 -134                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Mindreudg afledt 
drift 
Parkeringsanlæg 
under Langebro

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift

Mindreforbrug afledt drift endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 
Parkeringsanlæg under 
Langebro

                 -608                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2020
(2020 P/L)

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.)

Mindreudg 
vedligehold 
Aug.ind. 19, 83 DI-
grupper

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

Udgift

Mindreforbrug 
vedligeholdelsesbidrag endnu 
ikke færdiggj. til Budget 2021; 
Aug.ind. 19, 83 DI-grupper

             -2.539                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   Nej

Modpost på kassen ØU
Finansposte
r

2500 - 
Finansposter

Øvrige 
balanceposter

Udgift        1.147.240      -1.793.701               6.246           -40.660                4.589               5.244                5.693              12.528 


