
Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Udvalg Område Indhold Kategori 0. forventet regnskab 1. forventet regnskab 2. forventet regnskab 3. forventet regnskab Farve 2018 2019 2020 2021

MAG Flere Administrative effektiviseringer Igangsat Udmøntning af de administrative 

effektiviseringer behandles i 

Magistraten den 22. januar 2018.

Kommunalbestyrelsen godkendte 

udmøntningen af de administrative 

effektiviseringer den 26. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen godkendte 

udmøntningen af de administrative 

effektiviseringer den 26. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen godkendte 

udmøntningen af de administrative 

effektiviseringer den 26. februar 2018.

Grøn -1.439 -1.615 -1.947 -2.412

MAG BMO Gate 21: Tilpasning af 

medlemskab

Gennemført Partnerskabsaftale med Gate 21 er 

opsagt fra 1.1.2019. 

I mellemtiden er prisen for almindeligt 

medlemskab steget. Der forhandles 

med Gate 21 om fremtidigt 

tilhørsforhold.

Partnerskabsaftale med Gate 21 er 

opsagt med virkning fra den 1. januar 

2019. 

I mellemtiden er prisen for almindeligt 

medlemskab steget. Der forhandles 

fortsat med Gate 21 om fremtidigt 

tilhørsforhold.

Partnerskabsaftale med Gate 21 er 

opsagt fra 1.1.2019. Det er besluttet, 

at  Frederiksberg Kommune fra 2019 

over går til netværksmedlem.

Partnerskabsaftale med Gate 21 er 

opsagt fra 1.1.2019. Det er besluttet, 

at  Frederiksberg Kommune fra 2019 

over går til netværksmedlem.

Grøn 0 -225 -225 -225

MAG SEO Digitaliseringsplan 2018 Igangsat Forvaltningen beder KB om frigivelse 

af rådighedsbeløb i januar mhp. 

efterfølgende planlagt igangsættelse

Kommunalbestyrelsen har frigivet 

rådighedsbeløb og projekterne er 

igangsat som planlagt

Kommunalbestyrelsen har frigivet 

rådighedsbeløb og projekterne forløber 

som planlagt

Kommunalbestyrelsen har frigivet 

rådighedsbeløb og projekterne forløber 

som planlagt. Effektiviseringerne 

udmøntes.

Grøn -166 -2.783 -3.827 -3.906

MAG SEO Handleplan for udbud 2018-21 Igangsat Det forventes, at den forventede 

effektivisering fsva. 2018 vil blive 

realiseret 

Det er fortsat forvaltningens 

forventning, at den estimerede 

effektivisering fsva. 2018 realiseres. 

Den forventede effektivisering for 2018 

skønnes ikke fuld ud realiseret. Ved 2. 

FR udestår en realisering af effekter 

svarende til 2,1 mio. kr.

Den manglede realisering af effekter 

beløber sig ved 3. FR til 2,3 mio. kr. 

Gul -2.000 -4.500 -5.000 -7.000

MAG KDO Moderniseringsinitiativer Igangsat Udmøntningen er sket i budgettet og 

de enkelte områder sikrer at 

initiativerne implementeres.

Udmøntningen er sket i budgettet og 

forvaltningen sikrer at initiativerne 

implementeres.

Udmøntningen er sket i budgettet og 

forvaltningen sikrer at initiativerne 

implementeres.

Udmøntningen er sket i budgettet og 

forvaltningen sikrer at initiativerne 

implementeres.

Grøn -2.902 -2.902 -2.902 -2.902

MAG BMO Facility Management Gennemført Der arbejdes med en plan for, hvordan 

effektiviseringen kan hentes.

Der arbejdes med en plan for, hvordan 

effektiviseringen kan hentes.

Udmøntning af effektiviseringerne 

indgår i en samlet plan for optimering 

af arbejdet med kommunens 

ejendomsportefølje, som forelægges 

politisk i forbindelse med 

forhandlingerne om budget 2019.

Der er vedtaget nye effektmål og tiltag 

for 2019 og 2020 i forbindelse med 

budgetaftalen for 2019, som der 

udarbejdes en implementeringsplan 

for.

Grøn 0 -1.000 -1.500 -2.000

BEU BMO Tilbagebetaling fra Grundejernes 

investeringsfond (GI)

Gennemført Beløbet er udmøntet i budgettet og 

tænkes ind i vedligeholdelsesplanerne 

for beboelsesejendommene.

Beløbet er udmøntet i budgettet og 

tænkes ind i vedligeholdelsesplanerne 

for beboelsesejendommene.

Beløbet er udmøntet i budgettet og 

tænkes ind i vedligeholdelsesplanerne 

for beboelsesejendommene.

Beløbet er udmøntet i budgettet og 

tænkes ind i vedligeholdelsesplanerne 

for beboelsesejendommene.

Grøn -300 -300 -400 -500

UU BUO Effektiv IT-drift Gennemført Justeringen i budgettet medtænkes 

fremadrettet i it-indkøbene.

Justeringen i budgettet medtænkes 

fremadrettet i it-indkøbene.

Justeringen i budgettet medtænkes 

fremadrettet i it-indkøbene.

Justeringen i budgettet medtænkes 

fremadrettet i it-indkøbene.

Grøn -250 -333 -500 -667

KFU SEO Partierne er enige om at stille lokale til Igangsat Forvaltningen har rettet henvendelse til de Forvaltningen har indtil nu modtaget en Forvaltningen har ikke modtaget yderligere Der er ikke yderligere foreninger, som har Gul 0 0 0 0BU BUO Udfasning af 

genhusningspavilloner på Betty 

Nansensvej nr. 16

Gennemført Aktuelt drøftelser med udlejer vedr. 

nedtagning.

Pavilloner på Betty Nansens Alle 16 er 

alle nedtaget og området er delvist 

ryddet.

Pavilloner på Betty Nansens Alle 16 er 

alle nedtaget og området er ryddet.

Pavilloner på Betty Nansens Alle 16 er 

alle nedtaget og området er ryddet.

Grøn -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

BU BUO Køb af Magnoliahuset Revideret 

tidsplan

Budget til køb i 2020 Budget til køb i 2020 KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til 

2018.

KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb 

til 2018KB tiltrådte 11/6-18 af 

fremrykke køb til 2018. Der hentes 

dermed en effektivisering på 0,5 mio. 

kr. allerede fra 2019.

Grøn 0 0 -1.092 -1.092

BU BUO Køb af idrætsbørnehuset 

Ingemannsvej 

Revideret 

tidsplan

Budget til køb i 2020 Budget til køb i 2020 KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til 

2018.

KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb 

til 2018. Der hentes dermed en 

effektivisering på 0,5 mio. kr. allerede 

fra 2019.

Grøn 0 0 -778 -778

BU BUO Afgrænsede forløb ved 

anbringelser på døgninstitutioner 

samt øget brug af 

netværksplejefamilier

Igangsat Igangsat og medtænkes i analysen 

vedr. en tidligere og mere 

forebyggende indsats for børn og unge 

i en udsat position

Igangsat og medtænkes i analysen 

vedr. en tidligere og mere 

forebyggende indsats for børn og unge 

i en udsat position

Igangsat og medtænkes i analysen 

vedr. en tidligere og mere 

forebyggende indsats for børn og unge 

i en udsat position

Igangsat og medtænkes i omlægning 

af indsatsen vedr. en tidligere og mere 

forebyggende indsats for børn og unge 

i en udsat position der blev vedtaget 

med budget 2019.

Grøn 0 -33 -667 -1.000
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Udvalg Område Indhold Kategori 0. forventet regnskab 1. forventet regnskab 2. forventet regnskab 3. forventet regnskab Farve 2018 2019 2020 2021

BU BUO Hjemtagning af fysio- og 

ergoterapi til Skolen ved Nordens 

Plads og investering i 

effektiviseringer

Gennemført Arbejdet er gået i gang. Arbejdet er igangsat. Arbejdet er igangsat. Hjemtagning af opgaven er 

tilendebragt.

Grøn -350 -350 -350 -350

BU BUO Tilpasning af Allégårdens budget Gennemført Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Grøn -700 -700 -700 -700

BMU BMO Udskiftning af beplantning i 

midterrabatter

Gennemført Igangsættes i marts/april. Der er indhentet tilbud på opgaven, og 

arbejdet forventes igangsat ultimo 

marts

Opgaven er udført Gennemført Grøn -100 -175 -175 -100

BMU BMO Øget busfremkommelighed Igangsat Forslag til fremkommelighedsprojekter 

er under udarbejdelse og sag kommer 

for udvalg i 1. kvartal.

Udvalgssag forelægges i 2. kvartal Besparelsen udmøntes fra 2019 – se i 

øvrigt anlægslinje om 

busfremkommelighed

Udvalgssag til yderligere udmøntning 

af puljen forelægges i 4. kvartal.

Grøn 0 -400 -600 -800

BMU BMO Drift af private arealer Igangsat Dialog med private om ophør af drift 

opstartes i februar.

Ophør driften vil ske snarest muligt. Private arealer er identificeret, og der 

tages dialog med de private

Der er igangsat en gennemgang af 

deklarationer på de private områder 

der driftes med henblik på en 

vurdering af om de kan opsiges.

Grøn -100 -100 -100 -100

BMU BMO Opsætning af reklamer på 

stilladser

Gennemført Sagen genbehandles på BMU d. 

22.1.2018.

Sagen er vedtaget i KB den 26.2.2018 Sagen er vedtaget i KB den 26.2.2018 Gennemført - og der forventes en 

indtjening over 100.000 kr. i 

indeværende år

Grøn -100 -100 -100 -100

BMU BMO Færdselskampagner, undtagen 

skolestart

Gennemført Udmøntet i budgettet og 

færdselskampagnerne tilpasses hertil.

Udmøntet i budgettet og 

færdselskampagnerne tilpasses hertil.

Udmøntet i budgettet og 

færdselskampagnerne tilpasses hertil.

Udmøntet i budgettet og 

færdselskampagnerne tilpasses hertil.

Grøn -300 -300 -300 -300
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MAG KDO Fortsat styrkelse af 

erhvervsindsatsen

Igangsat Indsatsen er en videreførsel af den 

eksisterende styrkede indsats, så 

medarbejderen er forlænget for to år 

og aktiviteterne planlagt.

Indsatsen er en videreførsel af den 

eksisterende styrkede indsats, så 

medarbejderen er forlænget for to år 

og aktiviteterne planlagt.

Indsatsen er en videreførsel af den 

eksisterende styrkede indsats, så 

medarbejderen er forlænget for to år 

og aktiviteterne planlagt.

Indsatsen er en videreførsel af den 

eksisterende styrkede indsats, så 

medarbejderen er forlænget for to år 

og aktiviteterne planlagt.

Grøn 500 500 0 0

MAG KDO Fortsat iværksættertilbud for 

virksomheder på Frederiksberg

Gennemført Iværksættertilbud er efter udbud 

forhandlet med en ny operatør og 

fungerer fra 1. januar 2018

Iværksættertilbud er efter udbud 

forhandlet med en ny operatør og 

fungerer fra 1. januar 2018

Iværksættertilbud er efter udbud 

forhandlet med en ny operatør og 

fungerer fra 1. januar 2018

Iværksættertilbud er efter udbud 

forhandlet med en ny operatør og 

fungerer fra 1. januar 2018

Grøn 200 200 0 0

MAG KDO Etablering af kongrespulje Igangsat Borgmesteren har skrevet til 

Wonderful Copenhagen om 

beslutningen. WoCo er blevet bedt 

om at sende en faktura for 

indskuddet.

Indskud betalt til WoCO Indskud betalt til WoCO Indskud betalt til WoCO Grøn 200 200 0 0

MAG SSA Unge godt på vej - Støtte til 

udsatte unge (IPS-konsulent)

Igangsat Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Der 

gives en status på indsatsen i 

forbindelse med resultatrapporten for 

Unge Godt På Vej i 2. kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Der 

gives en status på indsatsen i 

forbindelse med resultatrapporten for 

Unge Godt På Vej i 2. kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Status 

på indsatsen vil foreligge i forbindelse 

med resultatrapporten for Unge Godt 

På Vej i 2. halvår 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Status 

på indsatsen foreligger i forbindelse 

med ungeopfølgningen, der 

behandles i udvalget november 2018.

Grøn 275 275 275 0

MAG SSA Integrationspolitisk redegørelse Igangsat Redegørelsen er i gang med at blive 

konkretiseret og derefter udviklet med 

henblik på præsentation til konference 

om integration medio 2018.

Redegørelsen vil blive udarbejdet 

forår 2018 og vil indgå i arbejdet med 

udarbejdelsen af den nye 

integrationspolitik.

Redegørelsen er under udarbejdelse 

og vil indgå i arbejdet med 

udarbejdelsen af den nye 

integrationspolitik. Forventes forelagt 

Arbejdsmarkeds- og 

Uddannelsesudvalget i august 2018

Redegørelsen blev præsenteret for 

Arbejdsmarkeds- og 

Uddannelsesudvalget den 17. 

september. Efterfølgende har 

redegørelsen været i orientering i de 

øvrige fagudvalg med henblik på 

fælles drøftelse den 5. november.

Grøn 250 0 0 0

MAG SSA Fremskudt sagsbehandling for 

hjemløse og udsatte over 30 år

Igangsat Bevillingen er givet til en videreførsel 

af en eksisterende indsats. Der gives 

en status på indsatsen i forbindelse 

med Udsatteplanen i 2. kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af en eksisterende indsats. Der gives 

en status på indsatsen i forbindelse 

med Udsatteplanen i 3. kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af en eksisterende indsats. Der gives 

en status på indsatsen i forbindelse 

med Udsatteplanen i 3. kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af en eksisterende indsats. Der gives 

en status på indsatsen i forbindelse 

med Udsatteplanen i primo 2019.

Grøn 924 924 924 0

MAG SSA Styrket indsats ift. unge hjemløse 

(koordineret sagsbehandling)

Igangsat Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Der 

gives en status på indsatsen i 

forbindelse med Udsatteplanen i 2. 

kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Der 

gives en status på indsatsen i 

forbindelse med Udsatteplanen i 3. 

kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Der 

gives en status på indsatsen i 

forbindelse med Udsatteplanen i 3. 

kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Der 

gives en status på indsatsen i 

forbindelse med Udsatteplanen primo 

2019.

Grøn 462 462 462 0

MAG BMO Hurtigere byggesagsbehandling Gennemført Der er ansat 3 nye 

byggesagsbehandlere og der 

arbejdes på at ansætte to mere.

Der er ansat 3 nye 

byggesagsbehandlere og der 

arbejdes på at ansætte to mere.

Der er ansat 5 byggesagsbehandlere 

og en medarbejder til SAVE-rapport 

og punktet er dermed gennemført.

Der er ansat 5 byggesagsbehandlere 

og en medarbejder til SAVE-rapport 

og punktet er dermed gennemført.

Grøn 1.975 1.700 2.150 0

MAG KDO Styrket fundraising Revideret 

tidsplan

Oplæg under udarbejdelse forventes 

behandlet i direktionen primo 2018

Oplæg under udarbejdelse forventes 

behandlet i direktionen april 2018

Oplæg godkendt og ordningen er 

iværksat.

Oplæg godkendt og ordningen er 

iværksat. Pengene forventes dog ikke 

brugt fuldt ud i 2018 og derfor for 

søges en del overført

Gul 100 100 0 0

MAG KDO Borgerforslagsordning Revideret 

tidsplan

Juridisk Afdeling har påtaget sig at 

udarbejde et oplæg. Sendes i høring i 

Ledelsesstaben, når oplægget 

foreligger i udkast

Sag forventes forelagt for Magistraten 

i april 2018

Forelagt for Magistraten, som 

besluttede en række ændringer i det 

indstillede. Ny indstilling forelægges 

for Magistraten til september.

Oplæg godkendt i Magistraten 5/11. 

Pga. det sene tidspunkt søges en del 

at pengene overført

Gul 85 10 10 0

UU BUO Idrætslinje og idrætsskole - 

profilskole

Gennemført Under planlægning. Under planlægning. Der er oprettet idrætsprofillinje på Tre 

Falke Skolen. De første elever starter 

august 2018.

Der er oprettet idrætsprofillinje på Tre 

Falke Skolen. De første elever 

startede august 2018.

Grøn 100 200 300 0
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UU BUO Tildeling af vikarmidler til skolerne Gennemført Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Grøn 400 400 0 0

UU BUO Specialundervisning - yderligere 

ressourcer til Skolen ved Nordens 

Plads

Gennemført Igangsættes med skoleåret 2018/19. Igangsættes med skoleåret 2018/19. Igangsættes med skoleåret 2018/19. Igangsat med skoleåret 2018/19. Grøn 1.701 4.462 3.662 3.662

UU BUO Lærerløn Gennemført Aktuelt drøftelser vedr. udmøntning 

med Frederiksberg Lærer Forening

Aftale vedr. udmøntning indgået med 

Frederiksberg Lærer Forening

Aftale vedr. udmøntning indgået med 

Frederiksberg Lærer Forening

Aftale vedr. udmøntning indgået med 

Frederiksberg Lærer Forening. 

Forening og beløbet er udmøntet til 

skolerne.

Grøn 5.000 5.000 5.000 5.000

UU BUO Aktivitetspulje til elevråd på hver 

skole.

Gennemført Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Grøn 250 250 0 0

ÆOU SSA Ældrepakke: Fastholdelse af 

aktivitet i hjemmeplejen

Gennemført Der vil løbende blive fulgt op på 

udviklingen i de forventede 

regnskaber samt resutatrapport. 

Derudover forventes der at blive 

fremlagt en statussag forud for budget 

2019.

Der vil løbende blive fulgt op på 

udviklingen i de forventede 

regnskaber samt resutatrapport. 

Derudover forventes der at blive 

fremlagt en statussag forud for budget 

2019.

Der vil løbende blive fulgt op på 

udviklingen i de forventede 

regnskaber samt resutatrapport. 

Derudover blev der fremlagt en status 

på aktiviter og udgifter på 

ældreområdet for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 

60).

Der vil løbende blive fulgt op på 

udviklingen i de forventede 

regnskaber samt resutatrapport. 

Derudover blev der fremlagt en status 

på aktiviter og udgifter på 

ældreområdet for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 

60).

Grøn 3.000 3.000 3.000 3.000

ÆOU SSA Ældrepakke: Træning m.v. 

(rehabilitering/kørestole)

Gennemført Der arbejdes i øjeblikket på at 

fastsætte og vurdere initiativerne og 

der forventes at kunne gives en staus 

på dette arbejde i 4. kvartal 2018.

Der arbejdes i øjeblikket på at 

fastsætte og vurdere initiativerne, og 

der forventes at kunne gives en staus 

på dette arbejde i 4. kvartal 2018.

Der arbejdes i øjeblikket på at 

fastsætte og vurdere initiativerne, og 

der forventes at kunne gives en staus 

på dette arbejde i 4. kvartal 2018.

Midlerne er udmøntet til virtual reality 

cykling hos Sundhedscentret og 

Frederiksberg Døgnrehabilitering, 

som en træningsform der kan tilbydes 

til kørestolsbrugere. Tilknyttet til 

initiativet er et Ph.D studie, som har 

fokus på at videreudvikle 

mulighederne i brugen af denne 

velfærdsteknologi. 

Grøn 500 500 0 0

ÆOU SSA Ældrepakke: Sociale aktiviteter på 

plejecentrene

Gennemført Midlerne er afsat til fastholde 

indsatserne fra budget 2017, samt at  

sætte fokus på muligheder for 

koncerter og andre kulturelle 

oplevelser på tværs af alle 

plejecentre. I forbindelse med en 

samlet politisk statussag for tryghed 

og fællesskaber vil der blive gjort 

status over initiativer og indsatser.

Midlerne er afsat til at fastholde 

indsatserne fra budget 2017 samt til 

at sætte fokus på muligheder for 

koncerter og andre kulturelle 

oplevelser på tværs af alle 

plejecentre. I forbindelse med en 

samlet politisk statussag for tryghed 

og fællesskaber vil der blive gjort 

status over initiativer og indsatser.

Midlerne er afsat til at fastholde 

indsatserne fra budget 2017 samt til 

at sætte fokus på muligheder for 

koncerter og andre kulturelle 

oplevelser på tværs af alle 

plejecentre. I forbindelse med en 

samlet politisk statussag for 

implementering af ældre- og 

værdighedspolitikker blev der gjort 

status over initiativer og indsatser. 

Sagen blev fremlagt d. 4. juni 2018 

(pkt. 64).

Midlerne er afsat til at fastholde 

indsatserne fra budget 2017 samt til 

at sætte fokus på muligheder for 

koncerter og andre kulturelle 

oplevelser på tværs af alle 

plejecentre. I forbindelse med en 

samlet politisk statussag for 

implementering af ældre- og 

værdighedspolitikker blev der gjort 

status over initiativer og indsatser. 

Sagen blev fremlagt d. 4. juni 2018 

(pkt. 64). Der er årligt afsat 2,3 mio. 

kr. fra 2019 og frem.

Grøn 1.800 0 0 0

ÆOU SSA Ældrepakke: Tryghed og 

fællesskaber for ældre i 

Frederiksberg Kommune

Gennemført Der vil i løbet af 2018 blive fremlagt 

en samlet statussag for tryghed og 

fællesskaber mhp. fornyet prioritering 

af samlet VM-restbeløb for 2019.

Der vil i løbet af 2018 blive fremlagt 

en samlet statussag for tryghed og 

fællesskaber mhp. fornyet prioritering 

af samlet VM-restbeløb for 2019.

I sagen vedr. status på 

implementering af ældre- og 

værdighedspolitikkerne blev der 

fremlagt status for tryghed og 

fællesskaber, herunder fornyet 

prioritering af samlet VM-restbeløb for 

2019. Sagen blev fremlagt for Ældre- 

og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 

(pkt. 64).

I sagen vedr. status på 

implementering af ældre- og 

værdighedspolitikkerne blev der 

fremlagt status for tryghed og 

fællesskaber, herunder fornyet 

prioritering af samlet VM-restbeløb for 

2019. Sagen blev fremlagt for Ældre- 

og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 

(pkt. 64). Der forventes fremlagt ny 

status i 2019.

Grøn 486 4.186 0 0
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Udvalg Område Indhold Kategori 0. forventet regnskab 1. forventet regnskab 2. forventet regnskab 3. forventet regnskab Farve 2018 2019 2020 2021

ÆOU SSA Ældrepakke: Kvalitet i mad og 

måltider

Gennemført Der foretages afsluttende evaluering i 

regi af måltidspanelet. Derudover 

gives der en politisk status og forslag 

til udmøntning af investeringsmidler i 

første halvår 2018.

Der foretages afsluttende evaluering i 

regi af måltidspanelet. Derudover vil 

der blive givet en politisk status og 

forslag til udmøntning af 

investeringsmidler. Dette forventes 

fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018.

Der er blevet foretaget en afsluttede 

evaluering i regi af måltidspanelet, 

som blev fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 

(pkt. 51). I sagen indgik desuden en 

politisk status og forslag til 

udmøntning af investeringsmidler.

Der er blevet foretaget en afsluttede 

evaluering i regi af måltidspanelet, 

som blev fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 

(pkt. 51). I sagen indgik desuden en 

politisk status og forslag til 

udmøntning af investeringsmidler.

Grøn 1.000 1.000 0 0

ÆOU SSA Styrket sundhedsfaglig rådgivning 

af læger på plejecentre

Igangsat Der forelægges en politisk status i 

forbindelse med "plan for borgernes 

lokale sundhedsvæsen" i løbet af 

2018.

Der forelægges en politisk status i 

forbindelse med "plan for borgernes 

lokale sundhedsvæsen", der forventes 

fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018.

Der blev forelagt en politisk status i 

forbindelse med "plan for borgernes 

lokale sundhedsvæsen", der blev 

fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 

61). Desuden forventes resultaterne 

af en evaluering af samarbejdsmodel 

mellem plejecentre og praktiserende 

læger fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 13. august 2018.

Der blev forelagt en politisk status i 

forbindelse med "plan for borgernes 

lokale sundhedsvæsen", der blev 

fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 

61). Der vil blive fremlagt en 

slutevaluering af samarbejdsmodellen 

mellem plejecentre og praktiserende 

læger for Ældre- og Omsorgsudvalget 

d. 26. november 2018. 

Grøn 350 350 0 0

ÆOU SSA Ældrepakke: "Smart Sundhed" - 

visioner for bedre udnyttelse af 

sundheds- og velfærdsteknologi

Gennemført Der gives en status i 2. kvartal 2018. Der gives en status i sagen vedr. 

"Smart Sundhed", som forventes 

fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 30. april 2018.

Der blev givet en status i sagen vedr. 

"Smart Sundhed", som blev fremlagt 

for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. 

maj 2018 (pkt. 52).

Der blev givet en status i sagen vedr. 

"Smart Sundhed", som blev fremlagt 

for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. 

maj 2018 (pkt. 52). Der forventes 

fremlagt ny status i 2019.

Grøn 1.000 1.000 0 0

ÆOU SSA Borgerens lokale sundhedsvæsen 

2018 - 2021

Gennemført Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der 

gives en politisk opfølgning på 

indsatsen i forbindelse med "Plan for 

borgerens lokale sundhedsvæsen" i 2. 

kvartal 2018. Herudover forventes 

det, at bevillingen revurderes i 

forbindelse med Budget 2019.

Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der 

gives en politisk opfølgning på 

indsatsen i forbindelse med "Plan for 

borgerens lokale sundhedsvæsen", 

der forventes fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018. 

Herudover forventes det, at 

bevillingen revurderes i forbindelse 

med Budget 2019.

Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der 

blev givet en politisk opfølgning på 

indsatsen i forbindelse med "Plan for 

borgerens lokale sundhedsvæsen", 

der blev fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 

61). Herudover forventes det, at 

bevillingen revurderes i forbindelse 

med Budget 2019.

Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der 

blev givet en politisk opfølgning på 

indsatsen i forbindelse med "Plan for 

borgerens lokale sundhedsvæsen", 

der blev fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 

61). Der forventes fremlagt ny status i 

2019.

Grøn 0 1.000 0 0

KFU SEO Fritidspas for børn og unge samt 

flygtninge

Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Grøn 90 0 0 0

KFU SEO Aveny-T Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet 

og udbetalt i 2017 i forbindelse med 

fremrykning af midler.

Bevillingen er indarbejdet i budgettet 

og udbetalt i 2017 i forbindelse med 

fremrykning af midler.

Bevillingen er indarbejdet i budgettet 

og udbetalt i 2017 i forbindelse med 

fremrykning af midler.

Bevillingen er indarbejdet i budgettet 

og udbetalt i 2017 i forbindelse med 

fremrykning af midler.

Grøn 1.500 0 0 0

KFU SEO Bevæg dig for livet Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Grøn 500 500 0 0

KFU SEO Copenhagen Phil Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Grøn 750 500 0 0

KFU SEO Kulturpuljer Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Grøn 500 500 500 0

Side 5 af 15



Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser

Udvalg Område Indhold Kategori 0. forventet regnskab 1. forventet regnskab 2. forventet regnskab 3. forventet regnskab Farve 2018 2019 2020 2021

KFU SEO Facilitetsudvikling - analyse af 

idrætshaller på Frederiksberg

Gennemført Der forelægges sag vedrørende 

processen for det videre arbejde i 

februar.

Der blev forelagt sag for Kultur- og 

Fritidsudvalgets d. 5. februar 

vedrørende den videre proces. Sagen 

blev drøftet og udsat, idet udvalget 

ønskede en række forhold nærmere 

belyst.

Sagen blev behandlet på Kultur- og 

Fritidsudvalgets møde d. 4. juni, hvor 

udvalget anmodede forvaltningen om 

et oplæg (2025-plan) baseret på en 

samlet opdateret 

halkapacitetsanalyse med alternative 

løsningsforslag, idet forvaltningen 

blev anmodet om at arbejde videre 

med mulighederne på Rolighedsvej 

mhp. at fastholde og udbygge 

halkapaciteten i det østlige 

Frederiksberg.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 

for 2019 besluttede kommunalbesty-

relsen at arbejde for etableringen af 2 

idrætshaller på Rolighedsvej og ved 

Nordens Plads. Indledningsvist blev 

der afsat 1 mio. kr. på budgettet til 

brug for en forundersøgelse af 

placeringen af en hal på Rolighedsvej 

i 2019, mens de videre undersøgelser 

omkring placeringen af en hal ved 

Nordens Plads indtil videre er sat i 

bero. De resterende midler af den i 

2018 afsatte bevilling til afdækning af 

mulighederne for at etablere nye 

idrætsfaciliteter søges overført til 

2019.

Gul 1.750 0 0 0

BU BUO Børnepakke: Fokus på bedre 

normeringer

Gennemført Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Grøn 4.500 4.500 4.500 4.500

BU BUO Børnepakke: Neutralisering af 

forældrebetaling

Gennemført Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Grøn 1.300 1.300 1.300 1.300

BU BUO Børnepakke: Midler til nyt legetøj Gennemført Midler for 2018 allerede meldt ud 

efterår 2017 ifm. fremrykning af 

serviceudgifter.

Midler for 2018 allerede meldt ud 

efterår 2017 ifm. fremrykning af 

serviceudgifter.

Midler for 2018 allerede meldt ud 

efterår 2017 ifm. fremrykning af 

serviceudgifter.

Midler for 2018 allerede meldt ud 

efterår 2017 ifm. fremrykning af 

serviceudgifter.

Grøn 600 600 0 0

BU BUO Børnepakke: Trivsel Gennemført Under planlægning. Under planlægning. Midlerne er anvendt målrettet de 

institutioner, der har det højeste 

sygefravær i et tæt sparringsforløb om 

opbygning af social kapital.

Midlerne er anvendt målrettet de 

institutioner, der har det højeste 

sygefravær i et tæt sparringsforløb om 

opbygning af social kapital.

Grøn 500 0 0 0

BU BUO Børnepakke: Aflønning af 

pædagogstuderende

Gennemført Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Grøn 1.000 1.000 1.000 1.000

BU BUO Børnepakke: Frigjorte midler 

digitalisering

Gennemført Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Grøn 150 225 300 300

BU BUO Øget budget til frokost i dagtilbud Gennemført Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Grøn 300 300 300 300

SU SSA Alternative plejeboligpladser Revideret 

tidsplan

Der forelægges status på alternative 

plejeboligpladser i forbindelse med 

den sociale masterplan.

Der forelægges status på alternative 

plejeboligpladser i forbindelse med 

den sociale masterplan.

Alternative plejeboliger etableres i 

2020 som fremlagt d. 7. maj 2018 i 

Den Sociale Masterplan 

(Socialudvalget, sag 62). Der 

fremlægges desuden en uddybende 

orienteringssag med status for 

Socialudvalget i 2019. 

Alternative plejeboliger etableres i 

2020 som fremlagt d. 7. maj 2018 i 

Den Sociale Masterplan 

(Socialudvalget, sag 62). Der 

fremlægges desuden en uddybende 

orienteringssag med status for 

Socialudvalget i 2019. 

Grøn 0 2.600 5.200 5.200

SU SSA Integreret psykiatrisk indsats 

(borgere i ambulent behandling 

mv.)

Igangsat Der forelægges en politisk status på 

arbejdet med de styrkede indsatser i 

1. kvartal 2018.

Der forelægges Socialudvalget en 

politisk status på arbejdet med de 

styrkede indsatser d. 30. april 2018 

(sag 54).

Indsatsen er igangsat, som det 

fremgår af statussag d. 30. april 2018 

(Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil 

blive evalueret i foråret 2019. 

Evalueringen vil blive forelagt 

Socialudvalget. 

Indsatsen er igangsat, som det 

fremgår af statussag d. 30. april 2018 

(Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil 

blive evalueret i foråret 2019. 

Evalueringen vil blive forelagt 

Socialudvalget. 

Grøn 1.500 1.900 1.900 0
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SU SSA Integreret psykiatrisk indsats 

(flere målgrupper, samarbejde m. 

Region H mv.)

Igangsat Der forelægges en politisk status på 

arbejdet med de styrkede indsatser 

primo 2018.

Der forelægges Socialudvalget en 

politisk status på arbejdet med de 

styrkede indsatser d. 30. april 2018 

(sag 54).

Indsatsen er igangsat, som det 

fremgår af statussag d. 30. april 2018 

(Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil 

blive evalueret i foråret 2019. 

Evalueringen vil blive forelagt 

Socialudvalget. 

Indsatsen er igangsat, som det 

fremgår af statussag d. 30. april 2018 

(Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil 

blive evalueret i foråret 2019. 

Evalueringen vil blive forelagt 

Socialudvalget. 

Grøn 500 500 500 0

SU SSA Integreret psykiatrisk indsats 

(finansiering)

Igangsat Der forelægges en politisk status på 

arbejdet med de styrkede indsatser 

primo 2018.

Der forelægges Socialudvalget en 

politisk status på arbejdet med de 

styrkede indsatser d. 30. april 2018 

(sag 54).

Indsatsen er igangsat, som det 

fremgår af statussag d. 30. april 2018 

(Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil 

blive evalueret i foråret 2019. 

Evalueringen vil blive forelagt 

Socialudvalget. 

Indsatsen er igangsat, som det 

fremgår af statussag d. 30. april 2018 

(Socialudvalget, sag 54). Indsatsen vil 

blive evalueret i foråret 2019. 

Evalueringen vil blive forelagt 

Socialudvalget. 

Grøn -1.000 0 0 0

SU SSA Terapiforløb for børn vokset op i 

hjem med misbrug

Igangsat Politisk forelæggelse af 

samarbejdsaftale i 1. kvartal 2018.

Samarbejdsaftale forelagt 

Socialudvalget 5. marts 2018 (sag 

32). Heraf fremgår det, at der skal 

aflægges årlig rapport for bl.a. effekt 

for borgerne. 

Samarbejdsaftale forelagt 

Socialudvalget 5. marts 2018 (sag 

32). Heraf fremgår det, at der skal 

aflægges årlig rapport for bl.a. effekt 

for borgerne. 

Indsatsen er igangsat. 

Samarbejdsaftale forelagt 

Socialudvalget 5. marts 2018 (sag 

32). Heraf fremgår det, at der skal 

aflægges årlig rapport for bl.a. effekt 

for borgerne. Rapporten udarbejdes af 

TUBA, som står for terapiforløbene, 

primo januar 2019

Grøn 80 80 0 0

SU SSA Styrket indsats ift. unge hjemløse 

(Bostøttemedarbejder mv.)

Igangsat Bevillingen er givet til en videreførsel 

af den eksisterende indsats. Der gives 

en status på indsatsen i forbindelse 

med Udsatteplanen i 2. kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af den eksisterende indsats. Der gives 

en status på indsatsen i forbindelse 

med Udsatteplanen i 2. kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af den eksisterende indsats. Status på 

indsatsen vil blive indtænkt i 

revisionen af Udsattepolitikken i 2. 

halvår 2018.

Indsatsen er igangsat. Der er ansat 

en kontaktperson og en 

sagsbehandler, som har deres 

daglige virke på det nye ungecenter. 

Kontaktpersonen bruges til at 

understøtte udsatte unge til at forblive 

i egen bolig. Der gives en status på 

indsatsen i forbindelse med 

Udsatteplanen primo 2019.

Grøn 462 462 462 0

SU SSA Integrations- og 

forebyggelsespakke

Igangsat Der fremlægges konkret forslag til 

udmøntning af midlerne i februar 

2018.

Forslag til udmøntning af midlerne 

fremlagt for Socialudvalget d. 5. marts 

2018 (sag 33.) Vurdering af indsatsen 

og dens tilrettelæggelse i den 

resterende program periode 

fremlægges 2. halvår 2018.

Forslag til udmøntning af midlerne 

fremlagt for Socialudvalget d. 5. marts 

2018 (sag 33.) Vurdering af indsatsen 

og dens tilrettelæggelse i den 

resterende programperiode 

fremlægges 2. halvår 2018.

Indsatsen er igangsat. Socialtudvalget 

vil d. 5 november 2018 blive forelagt 

en statussag om projektets, fremdrift, 

mindreforbrug og forslag om 

forlængelse til 2020. 

Grøn 2.500 2.500 0 0

BMU BMO Grøn pakke: FN's verdensmål Gennemført Indgår både i overordnet 

bæredygtighedsplan, som blev 

behandlet på udvalg d. 15.1.2018 og 

sendes i høring. Konkret indgår 

målene også i indsatsplan på 

bæredygtighedsområdet, som 

forelægges udvalget hvert andet år. 

Næste gang i februar 2018.

Høringen af bæredygtighedsplan 

afsluttet og forelægges udvalget 9. 

april. Indsatsplan forelægges 9. april.

Procesplanen for arbejdet med FN´s 

verdensmål forelægges Direktionen, 

diverse udvalg samt Magistraten i 

august. De bevilgede midler indgår til 

ekstra ressourcer (timer) til opgavens 

løsning.

Direktionen, diverse udvalg samt 

Magistraten har truffet de fornødne 

beslutninger og procesplanen er ny 

styrende for arbejdet med FN’s 

verdensmål på Frederiksberg. 

Indledningsvist er påbegyndt en 

afdækning af status på Frederiksberg 

på de enkelte delmål, og den interne 

organisering af arbejdet med 

deltagelse af alle forvaltninger er ved 

at falde på plads.

Grøn 200 200 0 0

BMU BMO Grøn pakke: Styrket renhold Gennemført Eksisterende ordning kører videre. Eksisterende ordning videreføres. Eksisterende ordning videreføres. Eksisterende ordning videreføres. Grøn 300 300 0 0

BMU BMO Dyrevelfærd Gennemført Der sigtes mod indgåelse af aftale 

med Kattens Værn inden udgangen af 

februar.

Der er indgået kontrakt med kattens 

værn om afhentning af herreløse 

katte. 

Der er indgået kontrakt med kattens 

værn om afhentning af herreløse 

katte. 

Der er indgået kontrakt med kattens 

værn om afhentning af herreløse 

katte. 

Grøn 50 50 0 0
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BMU BMO Flere parkeringspladser Igangsat Statussag på parkering forelægges 

udvalget i 1. kvartal.

Disponerings -og statussag blev 

behandlet 1. kvartal. Ny status 

forventes i næste frigivelsesag i 2. 

kvartal

Disponerings -og statussag blev 

behandlet 1. kvartal. Ny status 

forventes i næste frigivelsessag i 3. 

kvartal

Disponerings –og statussag forelagt 

den 29/10.

Grøn 2.000 0 0 0

BMU BMO Bispeengbuen Igangsat Indledende undersøgelser og dialog 

med Københavns Kommune er 

igangsat.

Første møde med Københavns 

Kommune er afholdt. Orienteringssag 

blev forelagt BY- og Miljøudvalget den 

12. marts

Der er udarbejdet procespapir for de 

yderligere undersøgelser for især 

nedrivning. Næste skridt er møde 

mellem de to borgmestre og 

transportministeren

Der er afholdt møde mellem de to 

borgmestre og transportministeren 

den 25. oktober. Resultatet skal 

drøftes og de videre skridt aftales

Grøn 200 0 0 0

BMU BMO Ny områdefornyelse - Finansens 

Kvarteret

Forsinket Indledende undersøgelser er 

igangsat. Temamøde på direktionen i 

april.

Indledende undersøgelser er 

igangsat. Temamøde på direktionen i 

april.

Temamøde i direktionen blev afholdt i 

maj. Der er planlagt en workshop i 

juni.

Workshop blev afholdt i juni. 

Efterfølgende har der været endnu en 

drøftelse i DIR og en sag på BMU i 

september. Der skal nu hyres en 

rådgiver, og vi forventer først at bruge 

de 500 t.kr. i 2019.

Gul 500 0 0 0

BMU BMO Grønne gavle på Frederiksberg Igangsat Forslag til grønne gavle er under 

udarbejdelse og sag forelægges 

udvalget i 1. kvartal.

Forslag er fortsat under udarbejdelse 

og en sag forventes forelagt udvalget 

inden medio 2018.

Et udarbejdet projektforslag 

forelægges til politisk godkendelse i 

BMU 20. august 2018

Det af BMU godkendte projekt er 

under udførelse. Projektet forventes 

færdiggjort ultimo december 2018.

Grøn 500 0 0 0

BMU BMO Grønne gavle på Frederiksberg - 

vedligehold

Igangsat Se ovenfor. Forslag er fortsat under udarbejdelse 

og en sag forventes forelagt udvalget 

inden medio 2018.

Et udarbejdet projektforslag 

forelægges til politisk godkendelse i 

BMU 20. august 2018

Det af BMU godkendte projekt er 

under udførelse. Projektet forventes 

færdiggjort ultimo december 2018.

Grøn 20 20 20 0

BMU BMO Pulje til grønne (borger-)initiativer Igangsat Ingår i indsatsplan på 

bæredygtighedsområdet, som 

forelægges udvalget hvert andet år. 

Næste gang i februar 2018.

Der er annonceret bredt om puljen i 

marts og udmøntning sker løbende.

Der er indtil videre bevilget 15.000,- til 

indkøb af en el-ladcykel til gårdlauget 

ved Nordens Plads

Der er indtil videre bevilget 15.000,- til 

indkøb af en el-ladcykel til gårdlauget 

ved Nordens Plads

Grøn 50 50 0 0

AUU SSA Unge godt på vej - Bedre 

sammenhæng i støtte og 

vejledning

Igangsat Status er senest fremlagt i november 

2017 og der vil blive afholdt nye 

temadrøftelser for relevante udvalg i 

marts 2017. Der vil være fokus på 

pilotforsøg om en indgang, en 

sagsbehandler. For så vidt angår 

FGU fremlægges der selvstændig 

vurdering af dette i andet kvartal.

Arbejdsmarkeds- og 

Uddannelsesudvalget godkendte d. 5 

marts 2018 under pkt. 18 rammer og 

retning for implementeringen af en 

yderligere sammenhængende 

kommunal ungeindsats. Status for 

analyse – første bud på 

forsøgsimplementeringer forventes 

forlagt for udvalget i løbet af maj 

2018.

Arbejdsmarkeds- og 

Uddannelsesudvalget godkendte den 

28. maj 2018 Unge Godt På Vej for 

årene 2019 til 2022 og behandlede 

samtidig den seneste 

resultatopfølgning for planen. I denne 

sættes den overordnede rame for 

unges vej mod uddannelse og 

beskæftigelse og herunder også det 

øgede fokus på sammenhængen i 

støtte og vejledning fra budget 2018. I 

øjeblikket arbjedes der på at 

implementere en yderligere 

sammenhængende kommunal 

ungeindsats og implementere tiltag for 

at imødekomme de ændrede statslig 

målsætninger fra 2019 og frem. 

 Udvalget behandlede den 5. 

november 2018 status på indsatsen 

og initiativerne for bedre 

sammenhæng i støtte og vejledning. 

Mens Kommunalbestyrelsen havde 

fælles drøftelse af de videre tiltag på 

et fællesmøde den 12. november 

2018.

Grøn 1.000 1.000 0 0

AUU SSA Unge godt på vej - Støtte til 

udsatte unge (IPS-konsulent)

Igangsat Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Der 

gives en status på indsatsen i 

forbindelse med resultatrapporten for 

Unge Godt På Vej i 2. kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Der 

gives en status på indsatsen i 

forbindelse med resultatrapporten for 

Unge Godt På Vej i 2. kvartal 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Status 

på indsatsen vil foreligge i forbindelse 

med resultatrapporten for Unge Godt 

På Vej i 2. halvår 2018.

Bevillingen er givet til en videreførsel 

af de eksisterende indsatser. Status 

på indsatsen foreligger i forbindelse 

med Ungeopfølgningen 

(resultatrapport på ungeområdet) 

forventet november  2018.

Grøn 275 275 275 0
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Udvalg Område Indhold Kategori 0. forventet regnskab 1. forventet regnskab 2. forventet regnskab 3. forventet regnskab Farve 2018 2019 2020 2021

MAG SEO Frederiksberg Kommune ønsker 

fortsat en styrkelse af samarbejdet 

med den private sektor. Sigtet er, 

at Frederiksberg Kommune og 

den private sektor udveksler ideer 

i tæt dialog med henblik på 

innovative og bæredygtige 

løsninger, der optimerer 

kommunens service til borgerne. 

For at bidrage til nytænkning af 

nye udbud, skal forvaltningen 

indhente privat konsulentbistand 

omkring Frederiksberg 

Kommunes udbudsplan samt 

inddrage Dansk Erhverv og DI i 

arbejdet med udbud.

Igangsat Forvaltningen er i gang med at 

udarbejde revision af Handlingsplan 

for Udbud 2018-2021. Baggrunden er 

først og fremmest fastholdelse af en 

IKU i 2020 på 33,0 - i det Frb. 

Svømmehal med Budgetforliget ikke 

indgår i Handlingsplanen og skal 

erstattes af andet/andre projekter. 

Revisionen vil tage afsæt i bl.a. 

inddragelse af Dansk Industri og 

Dansk Erhverv, og forventes forelagt 

politisk inden udgang af Q1 2018.  

Revisionen af Handlingsplan for 

Udbud 2018-2021, der har til formål at 

sikre efterlevelse af den fastlagte 

målsætning om en IKU på 33 % i 

2020, forventes forelagt politisk pr. 

medio april 2018. Revisionen vil tage 

afsæt i bl.a. inddragelse af Dansk 

Industri og Dansk Erhverv

Med ønsket om at indfri den politiske 

målsætning om en IKU på 33,0 i 2020 

er der blandt andet med input fra DI 

og Dansk Erhverv udarbejdet et 

oplæg, der betyder, at denne 

målsætning realiseres. Sagen er 

forelagt og tiltrådt af Magistraten den 

7. maj, idet nævnte sag indgår ved 

udarbejdelsen af Handlingsplanen for 

Udbud 2019-22 - og dermed i de 

politiske drøftelser vedr. B2019.

I forlængelse af Budgetforliget B2019 

bliver der inden udgangen af 2018 

fremlagt en sag illustrerende 

håndteringsmuligheder for så vidt 

angår indfrielse af målsætningen om 

IKU på 33 %. 

Grøn 0 0 0 0

UU BUO Fastholdelse og rekruttering af 

lærere: Partierne vil følge 

udviklingen og drøfte status herpå 

i forbindelse med 

budgetforhandlingerne for 2019 i 

lyset af resultatet af de kommende 

overenskomstforhandlinger og 

udviklingen i øvrigt.

Igangsat Aktuelt drøftelser vedr. udmøntning 

med Frederiksberg Lærerforening

Aftale vedr. udmøntning indgået med 

Frederiksberg Lærerforening

Aftale vedr. udmøntning indgået med 

Frederiksberg Lærerforening

Aftale vedr. udmøntning indgået med 

Frederiksberg Lærerforening

Grøn 0 0 0 0

ÆOU SSA Partierne vil i 2018 sammen med 

måltidspanelet evaluere indsatsen 

for sund og velsmagende mad og 

gode måltider med inddragelse af 

både brugere og pårørende. 

Gennemført Der foretages afsluttende evaluering i 

regi af måltidspanelet. Derudover 

gives der en politisk status og forslag 

til udmøntning af investeringsmidler i 

første halvår 2018.

Der foretages afsluttende evaluering i 

regi af måltidspanelet. Derudover vil 

der blive givet en politisk status og 

forslag til udmøntning af 

investeringsmidler. Dette forventes 

forventes fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018.

Der er blevet foretaget en afsluttede 

evaluering i regi af måltidspanelet, 

som blev fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 

(pkt. 51). I sagen indgik desuden en 

politisk status og forslag til 

udmøntning af investeringsmidler.

Der er blevet foretaget en afsluttede 

evaluering i regi af måltidspanelet, 

som blev fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 28. maj 2018 

(pkt. 51). I sagen indgik desuden en 

politisk status og forslag til 

udmøntning af investeringsmidler.

Grøn 0 0 0 0
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Udvalg Område Indhold Kategori 0. forventet regnskab 1. forventet regnskab 2. forventet regnskab 3. forventet regnskab Farve 2018 2019 2020 2021

ÆOU SSA Samlingen af kommunens 

døgnrehabilitering på 

Frederiksberg Hospital har givet 

et mærkbart løft og en væsentlig 

serviceforbedring for brugerne. 

Placeringen på hospitalsgrunden 

er en vigtig ramme for fortsat 

udvikling af samarbejdet mellem 

kommunen og regionen. Partierne 

er enige om, at det tætte 

samarbejde med regionen skal 

fastholdes med henblik på sikring 

af både aktivitet og kvalitet i 

rehabiliteringsindsatsen og 

forebyggende tilbud. Det er i 

særlig grad borgere med kroniske 

sygdomme, ældre borgere med 

hyppige indlæggelser og borgere 

med demens, som har glæde af 

de styrkede samarbejder og 

fælles indsatser. Partierne er 

enige om, at der fremadrettet i 

dette arbejde sikres maksimalt 

fokus på at nedbringe antallet af 

indlæggelser og genindlæggelser. 

Der fremlægges status for dette 

forud for næste års budget.

Gennemført Der gives en politisk opfølgning på 

indsatsen i forbindelse med "Plan for 

borgerens lokale sundhedsvæsen" i 2. 

kvartal 2018. Derudover vil der i 

forbindelse med udvalgets 

resultatrapporter blive givet status om 

indlæggelser og genindlæggelser, 

ligesom der forventes at blive givet en 

politisk status i 2. kvartal 2018.

Der gives en politisk opfølgning på 

indsatsen i forbindelse med "Plan for 

borgerens lokale sundhedsvæsen", 

som forventes fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018. 

Derudover vil der i forbindelse med 

udvalgets resultatrapporter blive givet 

status om indlæggelser og 

genindlæggelser, ligesom der 

forventes at blive givet en politisk 

status i 2. kvartal 2018.

Der blev givet en politisk opfølgning 

på indsatsen i forbindelse med "Plan 

for borgerens lokale 

sundhedsvæsen", som blev fremlagt 

for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. 

juni 2018 (pkt. 61). Derudover vil der i 

forbindelse med udvalgets 

resultatrapporter blive givet status om 

indlæggelser og genindlæggelser, 

ligesom der forventes at blive givet en 

politisk status ultimo 2018.

Der blev givet en politisk opfølgning 

på indsatsen i forbindelse med "Plan 

for borgerens lokale 

sundhedsvæsen", som blev fremlagt 

for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. 

juni 2018 (pkt. 61). Derudover vil der i 

forbindelse med udvalgets 

resultatrapporter blive givet status om 

indlæggelser og genindlæggelser, 

ligesom der forventes at blive givet en 

politisk status i foråret 2019.

Grøn 0 0 0 0

ÆOU SSA Der gennemføres en ny status for 

anvendelse af ny teknologi i 2018 

i samarbejde med borgere, 

pårørende, leverandører, 

Ældrerådet og Handicaprådet.

Gennemført Der gives en status politisk i 2. kvartal 

2018.

Der gives en status politisk i 2. kvartal 

2018.

Der blev givet en status i sagen vedr. 

"Smart Sundhed", som blev fremlagt 

for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. 

maj 2018 (pkt. 52).

Der blev givet en status i sagen vedr. 

"Smart Sundhed", som blev fremlagt 

for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. 

maj 2018 (pkt. 52).

Grøn 0 0 0 0

KFU SEO Organisationen bag Copenhagen 

Pride arbejder – bl.a. med støtte 

fra Frederiksberg Kommune - 

aktivt på at tiltrække de store 

mangfoldighedsevents World Out 

Games og World Pride i 2021 til 

Hovedstaden. Såfremt 

Hovedstaden får tildelt værtskabet 

til ét eller begge arrangementer, 

er partierne enige om, at 

forvaltningen afklarer scenarier 

for Frederiksberg Kommunes 

bidrag til afviklingen af 

arrangementerne og afsøger 

mulighederne for 

fondsfinansiering frem mod 

budget 2019.

Gennemført Hovedstadsområdet har fået tildelt 

værtsskabet for World Pride, mens 

placeringen af World Out Games 

forventes afklaret i marts/april. 

Forvaltningen er i indledende kontakt 

med bl.a. Copenhagen Pride, 

Københavns Kommune og flere lokale 

aktører omkring deltagelse i projektet. 

Det er primo marts blevet 

offentliggjort, at 

Hovedstadsområdet/Copenhagen 

Pride også har fået tildelt værtsskabet 

for Eurogames i 2021. Copenhagen 

Pride blev tidligere tildelt værtsskabet 

for World Pride, og organisationen 

markedesfører nu de 2 arrangementer 

under fællesbetegnelsen Happy 

2021.Forvaltningen arbejder på, i 

samarbejde med de øvrige aktører at 

få et overblik over de 2 

arrangementers samlede økonomi. 

Forvaltningen har anmodet 

arrangørerne om at fremsende 

ansøgning med detaljeret budget for 

arrangementerne. Der afventes fortsat 

et  Sag forventes forelagt politisk i 

august 2018.

Ved budgetvedtagelsen for 2019 

vedtog kommunalbestyrelsen at  

arbejde videre med at undersøge 

mulighederne for en finansiering af 

støtte til internationale events, 

herunder eksempelvis Worls Pride og 

Eurogames med henblik på budgettet 

for 2020. I forlængelse heraf er det 

overfor arrangørerne tilkendegivet, at 

de er velkomne til at søge puljemidler 

i 2019.

Grøn 0 0 0 0
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KFU SEO Partierne er enige om at stille 

lokale til rådighed for Ungerådet, 

Handicaprådet, ungdomspartierne 

og eventuelt frivillige grupper. I 

den forbindelse undersøges det 

bl.a., om Fælleshuset ved 

Frederiksberg Stadion kan 

anvendes til formålet. 

Igangsat Forvaltningen har rettet henvendelse 

til de forskellige råd og partier med 

henblik på en nærmere afklaring af 

disses behov for lokaler,  faciliteter 

m.v. Endvidere er der taget kontakt til 

FIU omkring mulige placeringer i de af 

FIU administrerede lokaliteter. Der 

afventes svar på forespørgslerne.

Forvaltningen har indtil nu modtaget 

en enkelt tilkendegivelse, hvor en af 

de adspurgte parter melder tilbage om 

deres interesse for at blive en del af 

et lokalefællesskab. Forvaltningen vil 

rykke de øvrige for en tilbagemelding. 

Forvaltningen har ikke modtaget 

yderligere tilbagemeldinger med 

ønsker  til lokaler. En undersøgelse af 

Fælleshuset har godtgjort, at dette 

ikke er egnet til formålet.

Der er ikke yderligere foreninger, som 

har meldt tilbage med en interesse i at 

få stillet lokaler til rådighed. Et muligt 

lokale, som forvaltningen vurderede 

egnet kunne alligevel ikke bringes i 

anvendelse. Forvaltningen søger 

stadig efter alternativer.

Gul 0 0 0 0

BU BUO Partierne er enige om, at der i det 

kommende år gennemføres en 

budgetanalyse af 

døgntilbudsområdet. Analysen 

skal afdække prissætning og 

struktur på døgninstitutioner på 

Frederiksberg – herunder 

muligheden for på et eller flere 

områder at etablere samdrift.

Gennemført Forslag til projektbeskrivelse forelagt 

Børneudvalget den 15. januar 2018.

Projektbeskrivelse inklusive 

supplerende spørgsmål godkendt af 

Børneudvalget den 05-02-2018.

Projektbeskrivelse inklusive 

supplerende spørgsmål godkendt af 

Børneudvalget den 05-02-2018. 

Afrapportering til udvalg den 13-08-

2018.

Budgetanalyse forelagt børneudvalget 

13-08-2018. 

Grøn 0 0 0 0

SU SSA I 2018 fremlægges et samlet 

plangrundlag for den socialt 

bæredygtige by med pejlemærker for 

arbejdet. Sammen med en 

midtvejsstatus for brugen af anvisning 

og udlejning i den almene sektor skal 

dette danne grundlag for en ny 

prioritering af både sociale indsatser, 

områdefornyelser og andre tiltag i 

forhold til social bæredygtighed i 

byen. Partierne ønsker en opfølgning 

på dette, og heri skal indgå et fælles 

blik på alle kommunale såvel som 

private investeringer i det enkelte 

lokalområde. Som et vigtigt led i at 

understøtte den gode integration af 

flygtninge på Frederiksberg, lægger 

partierne vægt på, at der fortsat 

arbejdes på at tilvejebringe 

boligløsninger spredt ud over hele 

byen gennem en række initiativer i et 

bredt samarbejde med almene 

boligorganisationer, private udlejere, 

fonde mv. Boligløsningerne skal være 

en central del af indsatsen, for at alle 

flygtninge så hurtigt som muligt 

integreres i forhold til lokalsamfund, 

sprog, uddannelse og job.

Igangsat I marts/april 2018 fremlægges et 

samlet plangrundlag for den socialt 

bæredygtige by med pejlemærker for 

arbejdet samt "regnskab". 

Efterfølgende konference m. "byen". 

Der fremlægges i feb. 2018 

midtvejsstatus for brugen af anvisning 

og udlejning i den almene sektor. 

Derudover fremlægges der en 

selvstændig sag i maj/jun vedr. 

områdefornyelse/SBB-investering 

målrettet et område.

I juni 2018 fremlægges et samlet 

plangrundlag for den socialt 

bæredygtige by med pejlemærker for 

arbejdet samt "regnskab". 

Efterfølgende konference m. "byen". 

Der fremlagdes 12. marts 2018 (sag 

37) midtvejsstatus for brugen af 

anvisning og udlejning i den almene 

sektor. Derudover fremlægges der en 

selvstændig sag i maj/jun vedr. 

områdefornyelse/SBB-investering 

målrettet et område.

En Strategi for den socialt 

bæredygtige by med pejlemærker for 

arbejdet samt "regnskab" forventes 

fremlagt D. 20. august 2018. 

Efterfølgende opfølgning "med byen". 

Strategi og indikatorer for socialt 

bæredygtig by - lige muligheder og 

stærke fællesskaber blev forelagt SU 

den 17. september 2018 og til høring i 

øvrige udvalg og råd efterfølgende. 

Strategien forelægges SU den 5. 

november 2018 til endelig 

godkendelse. Strategien indgår bl.a. i 

det videre arbejde med 

Frederiksbergstrategien og i 

udviklingen af politikker mv.

Grøn 0 0 0 0
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SU SSA Sammenhænge for borgere med 

handicap eller 

udviklingshæmning: Med 

budgettet afsættes også penge til 

at dække den stigende aktivitet på 

området, og der sættes fokus på 

bedre sammenhæng mellem 

børne- og voksenområderne. 

Partierne ønsker en opfølgning på 

implementering af dette. Her skal 

fokus være på sammenhængende 

forløb for den enkelte unge og 

dennes pårørende og flere tilbud 

og indsatser, der dækker både 

børne- og voksenområderne.

Igangsat Udviklingen og udgiftspresset følges 

løbende og der afgives status i 2. 

kvartal 2018.

Udviklingen og udgiftspresset følges 

løbende og der afgives status i 2. 

kvartal 2018.

Udviklingen og udgiftspresset følges 

løbende og der aflagdes status d. 9. 

april 2018 (sag 45) forud for 1. 

forventet regnskab. Der afgives status 

igen i forbindelse med 2. forventet 

regnskab d. 13. august 2018. 

Udviklingen og udgiftspresset følges 

løbende, og der aflægges status igen 

i forbindelse med 3. forventet 

regnskab d. 19. november 2018. 

Grøn 0 0 0 0

BMU BMO Frederiksberg Allé er en af de 

smukkeste i landet. Allerede i år 

udskiftes en række af 

lindetræerne, og partierne er 

enige om at plante træer det 

sidste stykke ned mod 

Vesterbrogade.

Igangsat Indgår i et samlet plan for 

Frederiksberg Alle, som forelægges 

udvalget i 1. kvartal.

Projektbeskrivelse ultimo marts 2018. 

Politisk behandling af oplæg til proces 

og økonomi april 2018. Borger -og 

interessentinddragelse første halvdel 

af 2018. Helhedsplan beandles 

politisk 3. kvartal 2018. Træerne 

plantes i efteråret 2018

Projektbeskrivelse ultimo marts 2018.

Dialog med styrelsen om rammerne 

for initiativer på alléen i forhold til 

fredningen.

Politisk behandling af oplæg til proces 

og økonomi august 2018.

Borger- og interessentinddragelse 

tredje kvartal 2018.

Helhedsplan fjerde kvartal.

Proces for helhedsplan er vedtaget. 

Der pågår dialog med styrelsen om 

rammerne for initiativer på alléen i 

forhold til fredningen.

Sag til udvalget om rammer for 

fredning samt belysning forventes 

fremlagt i november.

Grøn 0 0 0 0

BMU BMO Partierne ønsker fortsat at 

fastholde og udvikle 

Frederiksbergs bidrag til den 

grønne omstilling. Partierne 

lægger således vægt på målet 

om, at Frederiksberg bliver CO2-

neutral senest i 2035. Partierne vil 

i samarbejde med private og 

andre aktører arbejde aktivt for, at 

det ambitiøse mål om muligt nås 

tidligere end 2035, bl.a. ved, at 

kommunen i dialogen med private 

bygherrer opfordrer til CO2-

neutralt byggeri. 

Igangsat Arbejde med at at udarbejde materiale 

til dialog med private bygherrer er 

igangsat.

Arbejdet med at udarbejde materialet 

er igangsat og det forventes færdig 

medio 2018.

Der forlægges en sag efter 

sommerferien

Byens grønne regnskab blev forelagt 

BMU på mødet den 24. september 

2018- Af regnskabet fremgår, at CO2 

udledningen i perioden 2005 – 2017 

er faldet med 50%. Der er således en 

forventning om, at også det 

langsigtede mål om CO2-neutralitet 

nås inden 2035.

Grøn 0 0 0 0

AUU SSA Partierne ønsker et fortsat fokus 

på at skabe vedvarende vækst, 

stimulere beskæftigelsen og 

nedbringe ledigheden. Derfor skal 

kommunen styrke og prioritere 

samarbejdet med virksomheder i 

alle sammenhænge. Det gælder 

både i forhold til rådgivning for 

iværksættere, støtte og 

samarbejde i forbindelse med 

rekrutteringer og fastholdelse. 

Igangsat Der arbejdes som en integreret del af 

beskæftigelsesindsatsen med at 

styrke samarbejdet med 

virksomhederne og nuværende og 

kommende iværksættere. I forbindelse 

med en revidering af 

målgruppeplanen  "Vækst og 

jobskabelse - plan for 

virksomhedsrettet indsats" vil dette 

arbejde blive præciseret yderligere. I 

løbet af 2018 vil resultatrapporterne 

under udvalget blive udviklet med det 

formål at synliggøre resultaterne for 

virksomhedssamarbejdet også.

Der arbejdes som en integreret del af 

beskæftigelsesindsatsen med at 

styrke samarbejdet med 

virksomhederne og nuværende og 

kommende iværksættere ud fra 

målgruppeplanen "Vækst og 

jobskabelse - plan for 

virksomhedsrettet indsats". I 

resultatrapporterne til AUU for 2018 

vil der blive udarbejdet et afsnit med 

det formål at synliggøre resultaterne 

af virksomhedssamarbejdet.

Der arbejdes som en integreret del af 

beskæftigelsesindsatsen med at 

styrke samarbejdet med 

virksomhederne og nuværende og 

kommende iværksættere ud fra 

målgruppeplanen "Vækst og 

jobskabelse - plan for 

virksomhedsrettet indsats". Denne 

foreligges udvalget den 4. juni 2018.

Der arbejdes som en integreret del af 

beskæftigelsesindsatsen med at 

styrke samarbejdet med 

virksomhederne og nuværende og 

kommende iværksættere ud fra 

målgruppeplanen "Vækst og 

jobskabelse - plan for 

virksomhedsrettet indsats". Planen for 

perioden 2019-2022 blev godkendt af 

udvalget den 4. juni 2018 under punkt 

46.

Grøn 0 0 0 0
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Udvalg Område Indhold Kategori 0. forventet regnskab 1. forventet regnskab 2. forventet regnskab 3. forventet regnskab Farve 2018 2019 2020 2021

AUU SSA Partierne ønsker at fortsætte med 

et stærkt fokus på selvforsørgelse 

for de flygtninge, som kommer til 

Frederiksberg. Gennem 

virksomhedssamarbejder og brug 

af målrettet branchekendskab skal 

kommunen understøtte, at den 

enkelte flygtning hurtigst mulig 

kommer ud på arbejdsmarkedet. 

Det er både god integration og 

god økonomi. Partierne ønsker 

fortsat opfølgning på denne 

indsats.

Igangsat Det er et centralt pejlemærke for 

integrationsindsatsen af flygtninge i 

Frederiksberg Kommune, at sikre en 

hurtig og tæt tilknytning til 

arbejdsmarkedet med henblik på 

selvforsørgelse. Dette vil der løbende 

blive givet status på i forbindelse med 

økonomisager om flygtningeindsatser 

og i resultatrapporterne mv. henover 

2018.

Det er et centralt pejlemærke for 

integrationsindsatsen af flygtninge i 

Frederiksberg Kommune, at sikre en 

hurtig og tæt tilknytning til 

arbejdsmarkedet med henblik på 

selvforsørgelse. Det er derfor også et 

mål i beskæftigelsesplanen og der 

bliver fulgt op i de kvartalsvise 

resultatrapporter i AUU i 2018 - første 

gang d. 4 juni 2018

Det er et centralt pejlemærke for 

integrationsindsatsen af flygtninge i 

Frederiksberg Kommune, at sikre en 

hurtig og tæt tilknytning til 

arbejdsmarkedet med henblik på 

selvforsørgelse. Det er derfor også et 

mål i beskæftigelsesplanen og der 

bliver fulgt op i de kvartalsvise 

resultatrapporter i AUU i 2018 - første 

gang d. 4 juni 2018

Det er et centralt pejlemærke for 

integrationsindsatsen af flygtninge i 

Frederiksberg Kommune, at sikre en 

hurtig og tæt tilknytning til 

arbejdsmarkedet med henblik på 

selvforsørgelse. Det er derfor også et 

mål i beskæftigelsesplanen og der 

bliver fulgt op i de kvartalsvise 

resultatrapporter i AUU i 2018 - 

senest præsenteret for udvalget den 

26. november 2018.

Grøn 0 0 0 0
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Udvalg Område Indhold Kategori 0. forventet regnskab 1. forventet regnskab 2. forventet regnskab 3. forventet regnskab Farve 2018 2019 2020 2021

MAG SEO Digitaliseringsplan 2018 Igangsat Forvaltningen beder KB om frigivelse 

af rådighedsbeløb i januar mhp. 

efterfølgende planlagt igangsættelse

KB har frigivet rådighedsbeløb og 

projekterne er igangsat som planlagt

Kommunalbestyrelsen har frigivet 

rådighedsbeløb og projekterne forløber 

som planlagt

Kommunalbestyrelsen har frigivet 

rådighedsbeløb og størstedelene af 

projekterne forløber som planlagt i 

2018 og ind i 2019. Projektet Ny EOJ 

Platform til brug for sammenhængende 

digital understøttelse af Sundheds- og 

Omsorgsområdet "Smart Sundhed" 

har øget udgiftsbehov jf. sag nr 104 på 

Ældre- og Omsorgsudvalget d. 19. 

november 2018. Pga. EOJ udgør 

størstedelen af budgettet er 

digitaliseringsplanen gul.

Gul 9.388 150 0 0

UU BUO Aktivitetspulje til elevråd på hver Gennemført Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Medtaget i budgetudmelding for 2018. Grøn 250 250 0 0UU BUO Åben skolegård, Skolen ved 

søerne

Igangsat Under planlægning. Under planlægning. Projektering efterår 2018. Projektering efterår 2018. Grøn 500 5.300 0 0

UU BUO Facilitetsudvikling - 

kunstgræsbane på Skolen på 

Duevej

Igangsat Under planlægning. Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Grøn 1.510 0 0 0

UU BUO Facilitetsudvikling - 

kunstgræsbane på Skolen på La 

Cour Vej

Igangsat Budget fra 2019 Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Grøn 0 1.780 0 0

UU BUO Facilitetsudvikling - 

kunstgræsbane på 

Lindevangsskolen

Igangsat Under planlægning. Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Grøn 1.880 0 0 0

UU BUO Facilitetsudvikling - 

kunstgræsbane på 

Søndermarksskolen

Igangsat Under planlægning. Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Kommunalbestyrelsen frigav 

anlægsbevilling den 26-02-2018 sag 

nr. 27.

Grøn 980 0 0 0

ÆOU SSA Udvidelser af eksisterende 

plejeboligkapacitet

Gennemført Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der 

gives en politisk opfølgning på 

indsatsen i forbindelse med "Plan for 

borgerens lokale sundhedsvæsen" i 2. 

kvartal 2018. Herudover forventes det, 

at bevillingen revurderes i forbindelse 

med Budget 2019.

Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der 

gives en politisk opfølgning på 

indsatsen i forbindelse med "Plan for 

borgerens lokale sundhedsvæsen", 

der forventes fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018. 

Herudover forventes det, at bevillingen 

revurderes i forbindelse med Budget 

2019.

Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der 

blev givet en politisk opfølgning på 

indsatsen i forbindelse med "Plan for 

borgerens lokale sundhedsvæsen", 

der blev fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 

61). Herudover forventes det, at 

bevillingen revurderes i forbindelse 

med Budget 2019.

Der blev givet en politisk opfølgning i 

forbindelse med "Masterplan for 

modernisering af plejeboliger", der blev 

fremlagt for Ældre- og 

Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018 (pkt. 

62). Den 13. august 2018 (pkt. 74) 

blev sagen genfremlagt efter møde i 

forligskredsen.

Grøn 1.000 500 1.000 1.000

BU BUO Køb af ejendom (Magnoliahuset) Revideret 

tidsplan

Budget til køb i 2020 Budget til køb i 2020 KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til 

2018.

KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til 

2018.

Grøn 0 0 4.500 0

BU BUO Køb af ejendom (Ingemannsvej) Revideret 

tidsplan

Budget til køb i 2020 Budget til køb i 2020 KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til 

2018.

KB tiltrådte 11/6-18 af fremrykke køb til 

2018.

Grøn 0 0 4.700 0

BMU BMO Grøn pakke: Endnu flere grønne 

byrum

Igangsat Forslag til flere grønne byrum er under 

udarbejdelse og sag forelægges 

udvalget i 1. kvartal.

Sag forventes forelagt i 3. kvartal Sag forventes forelagt i 3. kvartal Der forelægges disponeringssag for 

MAG d. 29. okt. 

Grøn 1.500 0 0 0

BMU BMO Grøn pakke: Flere vejtræer Igangsat Disponeringssag for udvalget i 1. 

kvartal med henblik på plantning i 

efteråret.

Træerne plantes i 3. og 4. kvt. Sag forelagt By- og miljøudvalget den 

28. maj.

Sag forelagt By- og miljøudvalget den 

28. maj. Træerne plantes i 4. Kvartal 

Grøn 1.500 0 0 0

BMU BMO Pulje til offentlige legepladser Igangsat Disponeringssag for udvalget i 1. 

kvartal.

Projekterne udføres i 3. og 4. kvt. Disponeringssag har været på udvalg 

den 5. marts 2018

Disponeringssag forelagt BMU den 5. 

marts 2018

Grøn 1.350 600 600 600

BMU BMO Elevator til metro v Frederiksberg 

Gymnasium 

Igangsat Bevillingssag forelægges udvalget i 

februar.

Bevillingssag forelægges udvalget i 

2.kvartal

Bevillingssag forelægges udvalget i 

august.

Der er forelagt bevillingssag for BMU 

vedr. merudgifter til projektet d. 29. 

okt.

Gul 0 2.600 0 0

BMU BMO Øget busfremkommelighed Igangsat Forslag til fremkommelighedsprojekter 

er under udarbejdelse og sag kommer 

for udvalg i 1. kvartal.

Udvalgssag kommer i 2. kvartal Udvalgssag til yderligere udmøntning 

af puljen forelægges i 3. kvartal

Der er forelagt bevillingssag for BMU 

vedr. projektet d. 29. okt.

Grøn 1.700 1.000 0 0
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BMU BMO Udvikling af Frederiksberg 

Hospitalsområde

Igangsat Status- og bevillingssag blev tiltrådt af 

MAG d. 30.10.2017. Der afholdes 

temaseminar for Kommunalbestyrelsen 

i marts. 

Styregruppen og projektmedarbejdere 

arbejder videre med at afklare 

mulighederne i området.

Der forlægges en sag efter 

sommerferien

Der er forelagt bevillingssag for MAG 

d. 29. okt. 

Grøn 1.500 1.500 2.000 2.000

BMU BMO Byrummet Sylows Alle Forsinket Sag forelægges udvalget i 1. kvartal. Forhandlinger pågår som forventes 

afsluttet inden sommer. Sag forventes 

3. kvartal

Forhandlinger pågår som forventes 

afsluttet inden sommer. Sag forventes 

3. kvartal

Projektet er forsinket. Der 

gennemføres projektering i 2018, 

mens byggeriet først kan påbegyndes i 

2019.

Gul 5.000 2.000 0 0

BMU BMO Byrum på Sylows Plads Igangsat Sag forelægges udvalget i løbet af 

2018.

Forhandlinger pågår som forventes 

afsluttet inden sommer. Sag forventes 

3. kvartal

Forhandlinger pågår som forventes 

afsluttet inden sommer. Sag forventes 

3. kvartal

Projektet har sammenhæng med hele 

omlægningen af bymidten. Projektet er 

planlagt til 2019. 

Grøn 0 30.000 0 0
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