
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

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)

Varig

Maker Fællesskaber 
Etableing/Indretning 
værksted. En ny sag.

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Veluxfondens bevilligerede 
fondsmidler til med finansiering 
af projekt Fælles Marker. En ny 
sag.

              2.246                   939                   502                   476                       -   Nej

Maker Fællesskaber 
Etableing/Indretning 
værksted. En ny sag.

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud Indtægt

Veluxfondens bevilligerede 
fondsmidler til med finansiering 
af projekt Fælles Marker. En ny 
sag.

             -2.246                 -939                 -502                 -476                       -   Nej

Eks fin projekt: Byen på 
tegnebordet (Politiken 
Fonden) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift

Medfinansiering af Katalog i 
forbindelse med udstillingen 
’Byen på tegnebordet – Drafting a 
City’ (ny sag) (Politiken Fonden)

                     50                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: Byen på 
tegnebordet (Politiken 
Fonden) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid Indtægt

Medfinansiering af Katalog i 
forbindelse med udstillingen 
’Byen på tegnebordet – Drafting a 
City’ (ny sag) (Politiken Fonden)

                   -50                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: Nytår på 
Dr. Louises Bro (Fonden 
1982) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift

Medfinansiering af Nytår på 
Dronning Louises Bro 2020 (ny 
sag) (Fonden af 1982 - 
(Københavns Politi))

                   125                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: Nytår på 
Dr. Louises Bro (Fonden 
1982) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid Indtægt

Medfinansiering af Nytår på 
Dronning Louises Bro 2020 (ny 
sag) (Fonden af 1982 - 
(Københavns Politi))

                 -125                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin pro.: "Styrk 
Læselyst i fam" (Styr 
Forsk & Udd) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift

Medfinansiering af Nordplus 
samarbejdsprojekt, Stockholm, 
Helsinki, Oslo, Slagelse, forankret i 
bibliotekerne, om styrkelse af 
læseglæden i familierne. (ny sag) 
(Styrelsen for Forskning & 
Uddannelse)

                  229                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin pro.: "Styrk 
Læselyst i fam" (Styr 
Forsk & Udd) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid Indtægt

Medfinansiering af Nordplus 
samarbejdsprojekt, Stockholm, 
Helsinki, Oslo, Slagelse, forankret i 
bibliotekerne, om styrkelse af 
læseglæden i familierne. (ny sag) 
(Styrelsen for Forskning & 
Uddannelse)

                -229                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: 
Forældresaloner 
(Nordea Fonden (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift

Medfinansiering af projektet: 
Forældresaloner - Stimulering af 
Læselyst hos Børn (ny sag) 
(Nordea Fonden)

                     20                       -                         -                         -                         -   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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Eks fin projekt: 
Forældresaloner 
(Nordea Fonden (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid Indtægt

Medfinansiering af projektet: 
Forældresaloner - Stimulering af 
Læselyst hos Børn (ny sag) 
(Nordea Fonden)

                   -20                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: Oplæs 
på Biblioteket (Statens 
Kunstf) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift

Medfinansering af projektet: 
Oplæsning på Biblioteket; Fra 
Poesiens Undergrund til 
Udkanten (ny sag) (Statens 
Kunstfond)

                     24                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: Oplæs 
på Biblioteket (Statens 
Kunstf) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid Indtægt

Medfinansering af projektet: 
Oplæsning på Biblioteket; Fra 
Poesiens Undergrund til 
Udkanten (ny sag) (Statens 
Kunstfond)

                   -24                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: 
Børneteater Omvendt 
(Liv i Sundby) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift
Støtte til børneteaterforestilling 
"Omvendt" i Solvang Bibliotek 
3/10-20 (ny sag) (Liv i Sundby)

                        4                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: 
Børneteater Omvendt 
(Liv i Sundby) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid Indtægt
Støtte til børneteaterforestilling 
"Omvendt" i Solvang Bibliotek 
3/10-20 (ny sag) (Liv i Sundby)

                      -4                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: 
Børneteater Faster L. 
(Liv i Sundby) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift

Støtte til børneteaterforestilling 
"Faster Lizzies Jul" i Solvang 
Bibliotek 12/12-20 (ny sag) (Liv i 
Sundby)

                        4                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: 
Børneteater Faster L. 
(Liv i Sundby) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid Indtægt

Støtte til børneteaterforestilling 
"Faster Lizzies Jul" i Solvang 
Bibliotek 12/12-20 (ny sag) (Liv i 
Sundby)

                      -4                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: 
Kulturhavn Festival (By 
& Havn I/S) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid udgift

Støtte til leje & rengøring af ekstra 
toiletter i Nordhavn og Ved 
Slusen  11/9-13/9-20  trods 
aflysning pga corona (ny sag) 
(Udviklingsselskabet By & Havn 
I/S)

                     24                       -                         -                         -                         -   Nej

Eks fin projekt: 
Kulturhavn Festival (By 
& Havn I/S) (ny)

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Kultur og fritid Indtægt

Støtte til leje & rengøring af ekstra 
toiletter i Nordhavn og Ved 
Slusen  11/9-13/9-20  trods 
aflysning pga corona (ny sag) 
(Udviklingsselskabet By & Havn 
I/S)

                   -24                       -                         -                         -                         -   Nej

2020-ansøgning: 
Krisetelefon ufrivillige 
udlandsophold

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Ny sag: Udlændinge- og 
integrationsministeriet har 
bevilliget 280.000 kr. i 2020 til 
etablering af en 
koordinationsenhed for ufrivillige 
udlandsophold for Region 
Hovedstaden.

                  280                       -                         -                         -                         -   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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

2020-ansøgning: 
Krisetelefon ufrivillige 
udlandsophold

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

Indtægt

Ny sag: Udlændinge- og 
integrationsministeriet har 
bevilliget 280.000 kr. i 2020 til 
etablering af en 
koordinationsenhed for ufrivillige 
udlandsophold for Region 
Hovedstaden.

                -280                       -                         -                         -                         -   Nej

EFP Fremskudt psykiatri SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

udgift

SUD 16-09-2020 pkt. 10: 
Socialstyrelsen har bevilget 3,8 
mio. kr. til projektet Fælles 
fremskudt psykiatri- og 
rusmiddelindsats på 
hjemløseområdet til borgere der 
både har en psykisk sygdom og et 
rusmiddelforbrug.

                  499                1.842                1.397                       -                         -   Nej

EFP Fremskudt psykiatri SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

Indtægt

SUD 16-09-2020 pkt. 10: 
Socialstyrelsen har bevilget 3,8 
mio. kr. til projektet Fælles 
fremskudt psykiatri- og 
rusmiddelindsats på 
hjemløseområdet til borgere der 
både har en psykisk sygdom og et 
rusmiddelforbrug.

                -499              -1.842              -1.397                       -                         -   Nej

EFP Vores Vej ud SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

udgift

SUD 07-10-2020 pkt. 10: Projekt Q-
værk har modtaget midler fra 
Socialstyrelsen til projektet Vores 
vej ud: Rådgivning og netværk for 
voldsudsatte kvinder, hvor 
hjemløseenheden bidrager med 
en koordinator.

                   167                    501                    501                   334                       -   Nej

EFP Vores Vej ud SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

Indtægt

SUD 07-10-2020 pkt. 10: Projekt Q-
værk har modtaget midler fra 
Socialstyrelsen til projektet Vores 
vej ud: Rådgivning og netværk for 
voldsudsatte kvinder, hvor 
hjemløseenheden bidrager med 
en koordinator.

                 -167                  -501                  -501                 -334                       -   Nej

EFP: Exitpakke til 
mennesker i 
prostitution

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

udgift

SUD 26-08-2020 pkt. 12: 
Socialstyrelsen har bevilliget 10,3 
mio kr. fordelt over perioden 
2020-2023 til Exitpakke for 
mennesker i prostitution, til 
opsøgende indsatser og 
beskæftigelsesorienterede forløb, 
i samarbejde med Reden og 
LivaRehab.

                  700               2.900               2.900               2.500                       -   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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: Exitpakke til 
mennesker i 
prostitution

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

Indtægt

SUD 26-08-2020 pkt. 12: 
Socialstyrelsen har bevilliget 10,3 
mio kr. fordelt over perioden 
2020-2023 til Exitpakke for 
mennesker i prostitution, til 
opsøgende indsatser og 
beskæftigelsesorienterede forløb, 
i samarbejde med Reden og 
LivaRehab.

                -700              -2.900              -2.900              -2.500                       -   Nej

EFP: Lige muligheder 
for alle børn – et fælles 
ansvar

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Ny sag: Socialstyrelsen har 
bevilget  7 mio. kr. til projektet 
”Lige muligheder for alle børn” fra 
deres ansøgningspulje 
”Screening og tidlige 
familierettede indsatser til 
sårbare og .udsatte familier i 
barnets første 1.000 dage”.

               1.780               2.822               2.378                       -                         -   Nej

EFP: Lige muligheder 
for alle børn – et fælles 
ansvar

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

Indtægt

Ny sag: Socialstyrelsen har 
bevilget  7 mio. kr. til projektet 
”Lige muligheder for alle børn” fra 
deres ansøgningspulje 
”Screening og tidlige 
familierettede indsatser til 
sårbare og .udsatte familier i 
barnets første 1.000 dage”.

             -1.780             -2.822             -2.378                       -                         -   Nej

EFP: ACT v. 2.0 Samme 
tilgang – nye veje

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

udgift

SUD 3.6.20 pkt. 14: 
Socialstyrelsen har bevilget 4,4 
mio. kr. i 2020-22 til 
hjemløseenheden til projektet 
ACT 2.0: Samme tilgang - nye 
veje, der har til formål udvikle den 
eksisterende ACT-indsats med 
fokus på overgang til mindre 
omfattende indsatser

               1.600                1.842                   932                       -                         -   Nej

EFP: ACT v. 2.0 Samme 
tilgang – nye veje

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

Indtægt

SUD 3.6.20 pkt. 14: 
Socialstyrelsen har bevilget 4,4 
mio. kr. i 2020-22 til 
hjemløseenheden til projektet 
ACT 2.0: Samme tilgang - nye 
veje, der har til formål udvikle den 
eksisterende ACT-indsats med 
fokus på overgang til mindre 
omfattende indsatser

              -1.600              -1.842                 -932                       -                         -   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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: CTI som styrket 
efterværn til tidligere 
anbragte unge

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

SUD 24.8.20 pkt. 14: 
Socialstyrelsen har bevilget 5,7 
mio. kr. i 2020-22 til projektet CTI 
som efterværnsstøtte til unge i 
overgangen fra anbringelse til 
egen bolig, hvor der 
tilrettelægges en indsats til unge 
mellem 18 og 23 år

                  235                2.051               2.233                 1.199                       -   Nej

EFP: CTI som styrket 
efterværn til tidligere 
anbragte unge

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

Indtægt

SUD 24.8.20 pkt. 14: 
Socialstyrelsen har bevilget 5,7 
mio. kr. i 2020-22 til projektet CTI 
som efterværnsstøtte til unge i 
overgangen fra anbringelse til 
egen bolig, hvor der 
tilrettelægges en indsats til unge 
mellem 18 og 23 år

                -235              -2.051             -2.233               -1.199                       -   Nej

EFP: Tilskud til udvikling 
af Basargrunden

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Salling Fondene har besluttet at 
yde tilskud til projektet med at 
udvikle Basargrunden på 
Nørrebro (ØU 5. maj 2020) med 
250 t.kr. Udgifts- og 
indtgætsbudgettet opskrives på 
den baggrund med 250 t.kr. i 
2021

                  250                       -                         -                         -                         -   Nej

EFP: Tilskud til udvikling 
af Basargrunden

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur Indtægt

Salling Fondene har besluttet at 
yde tilskud til projektet med at 
udvikle Basargrunden på 
Nørrebro (ØU 5. maj 2020) med 
250 t.kr. Udgifts- og 
indtgætsbudgettet opskrives på 
den baggrund med 250 t.kr. i 
2021

                -250                       -                         -                         -                         -   Nej

EFP: URGE TMU
Overførsler 
mv.

1510 - Byfornyelse, 
efterspørgselsstyrede 
overf

Boligsociale 
formål

udgift

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                   -47                      47                       -                         -                         -   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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: URGE TMU
Overførsler 
mv.

1510 - Byfornyelse, 
efterspørgselsstyrede 
overf

Boligsociale 
formål

Indtægt

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                     47                    -47                       -                         -                         -   Nej

EFP: Tilskud fra 
Grundejernes Inv.fond 
til energieff bygn

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Boligsociale 
formål

udgift

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                   541                  -541                       -                         -                         -   Nej

EFP: Cykeludvikling 
Greater Copenhagen

TMU Service 1000 - Ordinær drift Infrastruktur udgift

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                -254                   254                       -                         -                         -   Nej

EFP: Handshake 2020 TMU Service 1000 - Ordinær drift Infrastruktur udgift

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                 -601                    601                       -                         -                         -   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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: Handshake 2020 TMU Service 1000 - Ordinær drift Infrastruktur Indtægt

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                  272                 -272                       -                         -                         -   Nej

EFP: URGE (Cirkulær 
økonomi i byggeri og 
anlæg)

TMU
Overførsler 
mv.

1510 - Byfornyelse, 
efterspørgselsstyrede 
overf

Boligsociale 
formål

udgift

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                   -50                      50                       -                         -                         -   Nej

EFP: Stormflodssikring 
af København

TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima udgift

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                -550                   550                       -                         -                         -   Nej

EFP: Stormflodssikring 
af København

TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima Indtægt

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                    411                   -411                       -                         -                         -   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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: 
Internationalisering af 
Klimatiltag

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Myndighed/bypla
nlægning

udgift

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                -425                   425                       -                         -                         -   Nej

EFP: 
Internationalisering af 
Klimatiltag

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Myndighed/bypla
nlægning

Indtægt

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                   107                  -107                       -                         -                         -   Nej

EFP: Datadrevet 
fjernvarme

TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima udgift

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                   -92                      92                       -                         -                         -   Nej

EFP: Datadrevet 
fjernvarme

TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima Indtægt

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                    131                   -131                       -                         -                         -   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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: Water Safe Cities TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima udgift

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                   -42                      42                       -                         -                         -   Nej

EFP: Nordic Innovation 
Healthy Cities

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Myndighed/bypla
nlægning

udgift

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                -686                   340                   346                       -                         -   Nej

EFP: Nordic Innovation 
Healthy Cities

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Myndighed/bypla
nlægning

Indtægt

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                  686                 -340                 -346                       -                         -   Nej

EFP: Climate-Kick Deep 
Demonstration 
(energirenoveringer)

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Boligsociale 
formål

udgift

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                -239                   239                       -                         -                         -   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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: Climate-Kick Deep 
Demonstration 
(energirenoveringer)

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Boligsociale 
formål

Indtægt

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

              2.708              -2.708                       -                         -                         -   Nej

EFP: Demoprojekt - 
energitekn. og - 
fællesskab. (GI)

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Boligsociale 
formål

udgift

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                   -67                      67                       -                         -                         -   Nej

EFP: Demoprojekt - 
energitekn. og - 
fællesskab. (GI)

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Boligsociale 
formål

Indtægt

Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                  650                 -650                       -                         -                         -   Nej

EFP: Energioptimering i 
den almene sektor

TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima udgift

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                -600                   600                       -                         -                         -   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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: Energioptimering i 
den almene sektor

TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima Indtægt

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                  638                 -638                       -                         -                         -   Nej

ERP: EU-projektet 
AI4CITIES

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Generel 
administration

udgift

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                      -                         -5                   800                 -795                       -   Nej

EFP: CIRCuIT TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima udgift

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

              -1.180            -32.103               5.775            -12.293              16.000 Nej

EFP: CIRCuIT TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima Indtægt

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

               1.085             32.434              -6.409              14.890            -18.200 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)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

EFP: Cirkulære 
Værdikæder - 
København

TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima udgift

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                 -281                    451                   269                 -439                       -   Nej

EFP: Cirkulære 
Værdikæder - 
København

TMU Service 1000 - Ordinær drift Klima Indtægt

"Grundet ændret afviklingsprofil 
på opgaverne end forudsat ved 
projektets begyndelse re-
periodiseres budgettets fordeling 
henover projektperioden, så 
periodiseringen afspejler den 
projektets forventede 
periodisering af indtægter og 
udgifter.

                1.081                       -                    -281                 -800                       -   Nej

Tilskud vedr. bistand til 
Nordhavnstunnel

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Teknik- og Miljøforvaltningen 
bistår Vejdirektoratet i 
udformningen af projektløsninger 
for Nordhavnstunnelen og 
kompenseres herfor

                  562                       -                         -                         -                         -   Nej

Tilskud vedr. bistand til 
Nordhavnstunnel

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur Indtægt

Teknik- og Miljøforvaltningen 
bistår Vejdirektoratet i 
udformningen af projektløsninger 
for Nordhavnstunnelen og 
kompenseres herfor

                -562                       -                         -                         -                         -   Nej

Ekstern finans: 
Sustainable Urban 
Development,Bueons 
Aires

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Ekstern finansiering til nyt projekt: 
Københavns Kommunes 
ansøgning Sustainable Urban 
Development, Climate Change 
Mitigation and Adaption, Phase I 
(Argentina)

               1.222                2.719               2.688                1.306                       -   Nej

Ekstern finans: 
Sustainable Urban 
Development,Bueons 
Aires

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

Indtægt

Ekstern finansiering til nyt projekt: 
Københavns Kommunes 
ansøgning Sustainable Urban 
Development, Climate Change 
Mitigation and Adaption, Phase I 
(Argentina)

             -1.222              -2.719              -2.688               -1.306                       -   Nej

Modpost på kassen ØU Finansposter 2500 - Finansposter
Øvrige 
balanceposter

Udgift              -3.242                1.760                  -154                 -563               2.200 


