
Bilag 3k - Udgiftsneautrale omplaceringer

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

   121 Kommunaldirektørens område 502

   140 Puljer -502

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    122 Børne- og Ungeområdet -30                     

    122 Børne- og Ungeområdet 30                      

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    123 By- og Miljøområdet 300                    

    821 Jordforurening 300                    

    841 Parkeringsregulering -600                   

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    140 Puljer 345                    

    120 Serviceområdet -69                     

    121 Kommunaldirektørens område -69

    122 Børne- og Ungeområdet -69

    123 By- og Miljøområdet -69

    124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet -69

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    710 Boligsocialt arbejde 413                    

    736 Kontaktperson- og ledsageordninger -413                   

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    400 Hjemmeplejen 1000

    431 Sundhedsfremme -1000

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    211 Kommunale ejendomme 1.000                 

    210 Beboelsesejendomme -1.000                

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    430 Genoptræning 338                    

    430 Genoptræning -338                   

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    400 Hjemmeplejen 1.700                 

    430 Genoptræning -1.700                

Teknisk omplacering 

vedr. Tryghed i Finsens 

Have kvarteret 

I budgetaftalen for 2017 blev der afsat 900 t. kr. årlig i henholdsvis 

2017 og 2018 til et projekt vedrørende boligsociale indsatser i 

Finsens Have kvarteret. I forbindelse med 3. forventede regnskab 

2017 blev midler til projektet omplaceret fra det boligsociale 

område til støtte- og kontaktpersonordningen. Der blev imidlertid 

omplaceret et større beløb end de afsatte 900 t. kr.

DÆMP - midlerne 2019, 

Udmøntning
Udmøntning af DÆMP-midlerne i 2019 

Omplacering af 

Sourcingsnit 

I forbindelse med udmøntning af digitalisering af ejendomsdrift og 

nyt sourcingsnit i Bygningsservice blev besparelsen på i alt 1 mio. 

kr.  indarbejdet i Bygningsservices budget. Idet udgiften (og 

dermed besparelsen) afholdes under det generelle budget til 

ejendomsdrift- og vedligehold (Facility Management) omplaceres 

besparelsen.

Teknisk korrektion, 

Socialtilsyn, 

koordnerende 

samarbejd med 

arbejdstilsynet

Korrektion af kontomæssig placering af Socialtilsynet overført fra 

2017. 

Omprioritering af 

årsværk i By - og 

Miljøudvalget fra 

Parkering til Miljø

I forbindelse med stigende efterspørgsel på opgaveløsning for 

miljøområdet vuderer By - og Miljøudvalget, at det er muligt at 

omprioritere ressourcer til opgaven indenfor området. 

Digital assistent 

digitaliseringsplan 18, 

udmøntning

I forbindelse med digitaliseringsplan 2018 blev der vedtaget en 

effektivisering vedrørende Digital Assistent. Projektet er igangsat 

og effektiviseringen skal derfor fordeles på områder. 

I 2018 og 2019 fordeles effektiviseringen i lige 1/5-dele. Fra 2020 

og frem fordeles effektiviseringen efter lønsum.

Teknisk korrektion, 

digitaliseringsplan

Korrektion af placering af pulje fra digitaliseringsplan 2017 pga. 

kontokonvertering

Aktiv hverdag med 

demens

Aktiv hverdag med demens er et eksternt finansieret projekt, som 

løber i perioden 2018-2020. 

Da midlerne blev bevilliget blev de ved en fejl alle bevilliget i 2018. 

I forbindelse med 3. forventet regnskab flyttes midlerne til de 

korrekte år

Omprioritering af 

værdighedsmilliard

Bevillingen til den mobile sygeplejeklinik under VM23 i 2018 var 

basseret på en forventning om, at der ville være en række relativt 

store implementeringsudgifter i forbindelse med etableringen af 

den nye mobile klinik. Det har dog efterfølgende vist sig at være 

mere hensigtsmæssigt at etablere en yderligere stationær klinik, 

hvorfor etableringsomkostningerne har været væssentligt lavere. 

Da både henholdsvis VM23 samt VM21 indgår som en del af 

kommunens samlede bevilling under det ministerielle tema "Lokal 

sundhed i integrerede samarbejdsformer", kan midlerne 

omdisponeres mellem de to indsatser uden forudgående 

godkendelse af ministeriet. 
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Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    430 Genoptræning 335                    

    431 Sundhedsfremme -335                   

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    400 Hjemmeplejen 104

    410 Hjælpemidler -104

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    211 Kommunale ejendomme 161                    

    170 Redningsberedskab -161                   

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    841 Parkeringsregulering 500                    

    211 Kommunale ejendomme -500                   

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    210 Beboelsesejendomme
505                    

    401 Boligtilbud -505                   

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    140 Puljer 2.170                    

    410 Hjælpemidler -2.170                   
Hjælpemidler

På hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr., 

hvoraf de 5,2 mio. kr søges tillægsbevilget mod kassen, mens de 

resterende 2,2 mio. kr. har modpost på Magistraten.

Omprioritering af 

værdighedsmilliard

Bevillingen til den mobile sygeplejeklinik under VM23 i 2018 var 

basseret på en forventning om, at der ville være en række relativt 

store implementeringsudgifter i forbindelse med etableringen af 

den nye mobile klinik. Det har dog efterfølgende vist sig at være 

mere hensigtsmæssigt at etablere en yderligere stationær klinik, 

hvorfor etableringsomkostningerne har været væssentligt lavere. 

Da både henholdsvis VM23 samt VM21 indgår som en del af 

kommunens samlede bevilling under det ministerielle tema "Lokal 

sundhed i integrerede samarbejdsformer", kan midlerne 

omdisponeres mellem de to indsatser uden forudgående 

godkendelse af ministeriet. 

Demenshandleplan, 

Udmøntning

Midlerne til indsats under demenshandleplan vedr. fysisk træning 

og aktivitet udmøntes i 2019 til indsats under "ambulant 

genoptræning og rehabilitering"

Flytning af budget og 

indsats vedr. 

Plejevederlag §118

Plejevederlag §118 ligger aktuelt under Hjælpemiddelcenteret. 

Det er aftalt at indsatsen i 2019 flyttes til Visitationen, da indsatsen 

med visitation til plejevederlag §118 ligger der. 

Flytning af Budget, FM 

Brandstation

FM budgettet vedrørende brandstationen flyttes fra Magistraten til 

Bolig- og Ejendomsudvalget, hvor de øvrige vedrørende Facility 

Management ligger.

Flytning af budget, Afledt 

drift - renholdelse af 

parkeringskælder

Budgettet til afledt drift vedrørende Renholdelse af 

parkeringsklælder ved Skolen på Grundtvigsvej er ved en fejl 

placeret under Bolig- og Ejendomsudvalget. Renholdelse af 

parkeringskælder betales på konti under By- og Miljøudvalget og 

det afledte driftsbudget skal derfor omplaceres imellem 

udvalgene.

Flytning af budget, 

Huslejeindtægter 

Søndervang

Ved en fejl blev 43 boliger i 2012 på plejecenteret Søndervang 

blevet konverteret til plejeboliger drevet efter almenboligloven. I 

prakis var de konkrete boliger, dog ikke almennytige, men drevet 

efter lejeloven. Boliger skal derfor retmæssigt drives som 

plejehjem efter servicelovens §192. Indtægterne skal derfor 

rykkes fra Bolig- og Ejendomsudvalget til Ældre- og 

Omsorgsudvalget. Indtægtsbudgettet rykkes løbende fra BEU til 

ÆOU i takt med, at boligerne konverteres - i overenstemmelse 

med den forventede konverteringshastighed.
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Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    140 Puljer 346

    401 Boligtilbud -315

    402 Aktivitetstilbud -31

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 894

    401 Boligtilbud -894

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    430 Genoptræning 200

    431 Sundhedsfremme 500

    1000 Forebyggelse 208

    400 Hjemmeplejen -908

Titel Beskrivelse Omfattede opgaver
Beløb 

1.000 kr.

    211 Kommunale ejendomme 150

    841 Parkeringsregulering -150

Kræftplan IV

I forbindelse med udmøntning af Kræftplan IV for 2019 flyttes: 

500 t.kr. til kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering samt basal 

palliativ indsats hjemmeplejen. 

200 t. kr. flyttes til Ambulant genoptræning og rehabilitering til 

styrket reghabilitering omg palliativ indsats. 208.t. kr. overføres til 

Forebyggelsen i forbindelse med forebyggende arbejde. 

Flytning af budget, 

Ejerforeningsbidrag -

Sylows Alle

Konteringspraksis for Ejerforeningsbidrag vedr. parkeringskælder 

på Sylows Alle er ændret, og budgettet på 150 t.kr. skal derfor 

omplaceres tilsvarende fra By- og Miljøudvalget til Bolig- og 

Ejendomsudvalget. 

PL udliciteret 

institutioner

Afregningstaksterne for de private institutioner Dronning Anne-

Marie Centret og Kong Frederik IX skal pris- og lønfremskrives 

hvert år d. 1. november.

Dronning Anne-Marie Centret og Kong Frederik IX korrigeres på 

plejeboliger med en reduktion på samlet set 315 t.kr. Ligeledes 

korrigeres på dagtilbud med en reduktion på 31 t.kr. Der 

Drift af Cura

I forbindelse med overgangen fra CARE til CURA, var der en 

periode med dobbelt drift. Midlerne til dobbeltdrift er placeret 

under 40 Omsorg, mens driften af systemer er placeret under 

magistraten. Midlerne flyttes dermed hen under Magistraten hvor 

udgifterne konteres. 
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