
 
   

 
Beskrivelse af bevillingsudløb i 2022 

 

Resume 

Bilaget viser, hvilke midlertidige bevillinger fra tidligere budgetaftaler, 

som udløber i 2022, og som eventuelle overskydende finansiering kan 

anvendes til at videreføre. 

 

Sagsfremstilling 

I 2022 udløber der midlertidige bevillinger for i alt 7,0 mio. kr. fra tidli-

gere budgetaftaler jf. nedenstående tabel.  

Titel Beskrivelse 
Beløb 

(1.000 kr.) 

Copenhagen EU Of-

fice 

Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Køben-

havns Kommune, Region Hovedstaden, Region Sjælland, 

KU, DTU, CBS og de øvrige 46 kommuner i Greater Co-

penhagen.   

1.479 

Kvalificeret Arbejds-

kraft: Copenhagen 

Science City Sekreta-

riat 

Støtte til kontoret for Copenhagen Science City, der hører 

under Københavns Universitet. Kontoret er ansvarligt for 

drift og udvikling af netværksorganisationen for videns in-

stitutioner, innovationsmiljøer og erhvervsdrivende i om-

rådet omkring Universitetsparken i København 

448 

Tilgængelighed: Ru-

tetiltrækningsindsat-

sen i Københavns 

Lufthavn 

Ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Con-

nected forankret i Wonderful Copenhagen. 
2.082 

Sikker by: Akutpuljen 

Hvert år afsættes der i budgetforhandlingerne en akut-

pulje til Sikker By til små tryghedsforanstaltninger. Bud-

getparterne har i en længere årrække valgt at gøre bevil-

lingen til akutpuljen etårig. 

306 

Sikker by: Koordine-

ring 

Administrativt årsværk til Team Sikker By på Rådhuset. 
863 

Tryghedspartnerska-

bet i Folehaven 

KK har for tiden tre lokale trygheds- 

partnerskaber, hvor sociale myndigheder i kommunen, 

skolerne, politiet, kriminalforsorgen og boligforeningerne 

arbejder sammen. Der er tryghedspartnerskaber i Foleha-

ven, Tingbjerg-Husum og på Amager. Tryghedspartner-

skaberne er midlertidige. 

1.276 

Arbejdsmaskiner og 

køretøjer på grønne 

drivmidler 

Et pilotprojekt i op til fem udbud under Byggeri Kø-

benhavn skulle undersøge om det er muligt at ind-

skrive krav om grønne drivmidler i fremtidige udbud.   

514 

I alt  6.968 
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Økonomiforvaltningen vurderer, at det er relevant at videreføre alle be-

villingsudløb med en fireårig bevilling med undtagelse af bevillingen 

vedr. "Sikker by: Akutpuljen" og ”Arbejdsmaskiner og køretøjer på 
grønne drivmidler”. For bevillingen "Sikker by: Akutpuljen" vurderes det 

mere relevant alene at afsætte bevillingen 1-årigt, hvilket også er i tråd 

med, at der ind til nu årligt er truffet beslutning om, at puljen også 

skulle afsættes det kommende år.  

 

Bevillingen ”Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler” blev 

givet i Budget 2020 på service. Bevillingen blev efterfølgende konverte-

ret til anlæg i sag om bevillingsmæssige ændringer i juni 2020. Bevillin-

gen er en del af et samlet projekt under Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Vurderingen er, at markedet fortsat ikke er parat til, at der kan stilles krav 

om grønne drivmidler ift. arbejdsmaskiner og køretøjer i selve udbud-

dene, og dette vurderes umiddelbart tidligst at være muligt fra 2024. 

Der er derfor et arbejde i gang med at udforme et budgetnotat, der kan 

indgå i forhandlingerne om Budget 2022, hvor det forventes, at der vil 

blive anmodet om at fortsætte og udvide pilotprojektet med en samlet 

anlægsbevilling på 4 mio. kr., som bl.a. indeholder 1 mio. kr. til Byggeri 

København i hhv. 2022 og 2023.  
 


