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Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I
Korr. Budget 

2018

Forbrug 

september

2018

3. FR

2018

Afvigelse

2018

TB

2018

Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U 208.314 139.702 206.605 -1.709 -1.709

I -31.140 -16.196 -29.540 1.600 1.600

   Modposter på andre udvalg N 0 0

Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N -109 -109

   50 Idræt og folkeoplysning U 105.328 64.090 98.189 -7.139 -7.139

I -24.742 -12.662 -23.142 1.600 1.600

    500 Tilskud til skove og strandparker U 157 49 157 0 0

    501 Idrætsanlæg og svømmehaller U 56.347 31.822 49.308 -7.039 -7.039

501a Svømmehaller -3.000 -3.000

501b Forundersøgelse Nordens Plads -1.200 -1.200 ovf

501c Afledt drift Damsøbadet og Frederiksberg Svømmehal -1.539 -1.539

501d Svømmehaller overførsel -1.300 -1.300 ovf

    501 Idrætsanlæg og svømmehaller I -21.515 -12.620 -19.915 1.600 1.600

501a Svømmehaller 1.600 1.600

    502 Fælles formål U 5.041 1.188 5.041 0 0

    502 Fælles formål I -28 -52 -28 0 0

    503 Voksenundervisning U 12.039 7.739 12.039 0 0

    503 Voksenundervisning I -3.199 9 -3.199 0 0

    504 Frivilligt foreningsarbejde U 5.720 4.607 5.720 0 0

    505 Lokaletilskud U 24.826 17.874 24.826 0 0
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    506 Fritidsaktiviteter U 1.197 811 1.097 -100 -100

506 Fritidspas og flygtningepas -100 -100 ovf
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   51 Biblioteker og kultur U 102.986 75.612 108.416 5.430 5.430

I -6.399 -3.533 -6.399 0 0

    510 Folkebiblioteker U 56.750 40.217 56.750 0 0

    510 Folkebiblioteker I -3.506 -1.709 -3.506 0 0

    511 Kulturel virksomhed U 46.236 35.394 51.666 5.430 5.430

511a KU.BE 1.350 1.350

511b Aveny T 1.930 1.930

511c Frederiksbergmuseerne 650 650

511d Aveny T overførsel 1.500 1.500 ovf

    511 Kulturel virksomhed I -2.893 -1.824 -2.893 0 0
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 501a

Titel: Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Svømmehaller

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -1.400 -1.400 0 0 0 0

Udgifter -3.000 -3.000

Indtægter 1.600 1.600

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Som i foregående år forventes merforbrug i Frederiksberg Svømmehal. I 2017 blev der iværksat initiativer for 

at mindske merudgifterne. Initiativerne har bevirket en reducering på udgiftssiden til løn og den ordinære drift. 

Svømmehallen har dog oplevet store udfordringer, som følge af midlertidig lukning og reperation af 

svømmehallens dampbade og saunaer pga. skimmelsvamp. Den midlertidig lukning har medført et markant 

fald i besøgstallene og dermed lavere indtægter. Dertil har den varme sommer yderligere medført færre 

indtægter ift. tidligere år, hvilket samlet betyder et merforbrug på 2,1 mio. kr. Dampbadene og saunaer er i 

delvis drift og det forventes fuld drift ultimo året. 

Der udestår forsat en mindre del af betalingen til Flintholm Svømmehal med henblik på fagentreprenørens 

færdiggørelse af facaderne, hvor der forsat ikke er enighed om udbedringen af mangler. Tilbageholdet 

vedrørende leasingaftalen betyder, at det forventes, at leasingydelsen teknisk udskydes igen til 2019, hvilket 

medfører et mindreforbrug på forventet 4,8 mio. kr. i 2018, der dels kan finansiere Frederiksberg Svømmehals 

merforbrug dels kan medfinansiere merforbrug på kulturområdet. 

Det foreslås dog, at der overføres 1,3 mio. kr. til 2019 mhp. en større afdragsprofil i 2019. Dette kan 

finansieres ved at det ekstraordinære tilskud til Aveny T udbetales ultimo 2018 og ikke i 2019. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 501b

Titel: Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Forundersøgelse Nordens Plads

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -1.200 -1.200 300 900 0 0

Udgifter -1.200 -1.200 300 900

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I Budget 2018 blev der afsat i alt 1,7 mio. kr. i 2018 til forundersøgelse af en idrætshal på Nordens Plads. 

Mulighederne for en idrætshal på Nordens Plads skal også ses i sammenhæng med Rolighedsvej. Det har 

derfor ikke været muligt at gennemføre hele forundersøgelsen som planlagt, og det foreslås derfor at 

budgettet overføres til 2019 og 2020, så forundersøgelsen kan gennemføres i forlængelse af processen med 

Rolighedsvej jf Budget 2019. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 501c

Titel: Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Afledt drift Damsøbadet og Frederiksberg Svømmehal

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -1.539 -1.539 0 0 0 0

Udgifter -1.539 -1.539

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Anlægsprojekterne vedr. Damsøbadet og Frederiksberg Svømmehal er ændret og udskudt til 2019 hh. 2020. 

Med Budget 2019 er der afsat ny afledt drift i de respektive år til projekterne. Der er i alt afsat 1,5 mio. kr. til 

afledt drift i 2018 som tilgår kassen.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 501d

Titel: Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Svømmehaller overførsel

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -1.300 -1.300 1.300 0 0 0

Udgifter -1.300 -1.300 1.300

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Som i foregående år forventes merforbrug i Frederiksberg Svømmehal. I 2017 blev der iværksat initiativer for 

at mindske merudgifterne. Initiativerne har bevirket en reducering på udgiftssiden til løn og den ordinære drift. 

Svømmehallen har dog oplevet store udfordringer, som følge af midlertidig lukning og reperation af 

svømmehallens dampbade og saunaer pga. skimmelsvamp. Den midlertidig lukning har medført et markant 

fald i besøgstallene og dermed lavere indtægter. Dertil har den varme sommer yderligere medført færre 

indtægter ift. tidligere år, hvilket samlet betyder et merforbrug på 2,1 mio. kr. Dampbadene og saunaer er i 

delvis drift og det forventes fuld drift ultimo året. 

Der udestår forsat en mindre del af betalingen til Flintholm Svømmehal med henblik på fagentreprenørens 

færdiggørelse af facaderne, hvor der forsat ikke er enighed om udbedringen af mangler. Tilbageholdet 

vedrørende leasingaftalen betyder, at det forventes, at leasingydelsen teknisk udskydes igen til 2019, hvilket 

medfører et mindreforbrug på forventet 4,8 mio. kr. i 2018, der dels kan finansiere Frederiksberg Svømmehals 

merforbrug dels kan medfinansiere merforbrug på kulturområdet. 

Det foreslås dog, at der overføres 1,3 mio. kr. til 2019 mhp. en større afdragsprofil i 2019. Dette kan 

finansieres ved at det ekstraordinære tilskud til Aveny T udbetales ultimo 2018 og ikke i 2019. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 506

Titel: Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Fritidspas og flygtningepas

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): -100 -100 100 0 0 0

Udgifter -100 -100 100

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Siden budgetaftalen for 2011 har der været afsat penge til fritidspas i foreningslivet. Der blev i Budget 2016 

afsat særskilte midler til en lignende ordning til flygtninge for at styrke integrationsindsatsen. Ordningen er med 

stadig større succes blevet udbredt og der er i B2019 afsat penge til at videreføre ordningen, der dog med det 

afsatte budget ikke kan imødekomme den stigende efterspørgsel. Det foreslås derfor at overføre 0,1 mio. kr. 

fra 2018 til 2019, da der i 2018 ikke forventes at bruge hele den afsatte pulje
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 511a

Titel: Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

KU.BE

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 1.350 1.350 0 0 0 0

Udgifter 1.350 1.350

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Udgifterne til ejendommen og terræn, samt udgifter til etablering af nødvendige AM-initiativer gør at 

udfordringen i 2018 sammenlagt beløber sig til 1,35 mio. kr.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 511b

Titel: Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Aveny T

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 1.930 1.930 0 0 0 0

Udgifter 1.930 1.930

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Med henvisning til sag 106 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 5. november forventer Aveny T at komme 

ud med et underskud i sæson 2017/2018 på  1,3 mio. kr. Herudover sandsynliggør de foreløbige regnskabstal 

for 3. kvartal og prognoserne for 4. kvartal 2018, at der er behov for en underskudsdækning i 

størrelsesordenen 1,93 mio. kr. i 2018. Da tallene for 2. halvår er vanskelige at vurdere, tillægger forvaltningen 

det stor vægt, at Aveny-T's bestyrelse står bag vurderingen af behovet for underskudsdækning på 1,93 mio. 

kr. 

 

Teateret oplyser videre, at der arbejdes på en væsentlig opstramning af økonomistyringen på Aveny-T, bl.a. 

på baggrund af en gennemgang af EY. Det er vurderingen, at EY's kritik er alvorlig. Det er aftalt med 

teaterledelsen, at der umiddelbart efter bestyrelsens kvartalsvise opfølgninger på økonomi og aktivitet 

fremsendes opdateret materiale til forvaltningen. Det foreslås derfor at tillægsbevilge Aveny T 1,93 mio. kr. i 

2018. 

 

I Budget 2019 blev det besluttet at yde et ekstra tilskud på 1,5 mio. kr. i 2019. Det foreslås at fremrykke 

udbetalingen af de 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2018 med henblik på omperiodisering af afdragsprofilen vedr. 

Flintholm Svømmehal, så der i alt med dette skema samt skemaet med overførsel fra 2019 til 2018 

tillægsbevilges 3,43 mio. kr. i 2018 samt -1,5 mio. kr. i 2019.
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 511c

Titel: Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Frederiksbergmuseerne

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 650 650 0 0 0 0

Udgifter 650 650

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På mødet d. 4. juni 2018 meddelte Kultur og Fritidsudvalget Frederiksbergmuseerne en garanti på op til 0,9 

mio. kr. for at sikre museernes likviditet i 2019. Underskudsgarantien opgøres på baggrund af besøgstallene i 

cisternerne. I indeværende år forventer museerne ikke at nå det budgetterede besøgstal og at 

underskudsgarantien derfor kommer til udbetaling i 2019. 

Det foreslås derfor at afsætte underskudsgarantien i 3. FR mhp., at den forventede underskudsgaranti kan 

komme til udbetaling ultimo 2018. Pga. efterregulering af tilskudet til museerne kan underskudsgarantien 

håndteres med en tillægsbevilling på 0,65. 
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3. FR 2018 - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 511d

Titel: Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Aveny T overførsel

Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

2018 2018 2019 2020 2021 2022

Indmelding (netto): 1.500 1.500 -1.500 0 0 0

Udgifter 1.500 1.500 -1.500

Indtægter

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Med henvisning til sag 106 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 5. november forventer Aveny T at komme 

ud med et underskud i sæson 2017/2018 på  1,3 mio. kr. Herudover sandsynliggør de foreløbige regnskabstal 

for 3. kvartal og prognoserne for 4. kvartal 2018, at der er behov for en underskudsdækning i 

størrelsesordenen 1,93 mio. kr. i 2018. Da tallene for 2. halvår er vanskelige at vurdere, tillægger forvaltningen 

det stor vægt, at Aveny-T's bestyrelse står bag vurderingen af behovet for underskudsdækning på 1,93 mio. 

kr. 

 

Teateret oplyser videre, at der arbejdes på en væsentlig opstramning af økonomistyringen på Aveny-T, bl.a. 

på baggrund af en gennemgang af EY. Det er vurderingen, at EY's kritik er alvorlig. Det er aftalt med 

teaterledelsen, at der umiddelbart efter bestyrelsens kvartalsvise opfølgninger på økonomi og aktivitet 

fremsendes opdateret materiale til forvaltningen. Det foreslås derfor at tillægsbevilge Aveny T 1,93 mio. kr. i 

2018. 

 

I Budget 2019 blev det besluttet at yde et ekstra tilskud på 1,5 mio. kr. i 2019. Det foreslås at fremrykke 

udbetalingen af de 1,5 mio. kr. fra 2019 til 2018 med henblik på omperiodisering af afdragsprofilen vedr. 

Flintholm Svømmehal, så der i alt tillægsbevilges 3,43 mio. kr. i 2018 samt -1,5 mio. kr. i 2019.
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