
Bilag 7 - Baggrund for anlægsbevillinger

Med 3. forventede regnskab er der fundet råderum på anlægsrammen i 2018 til at igangsætte yderligere 
anlægsaktiviteter i 2018. På grund af det fremskredne tidspunkt på året, søges der om anlægsbevilling til 
to konkrete anlægsprojekter sammen med behandlingen af 3. forventede regnskab. Baggrunden for 
bevillingen er beskrevet nedenfor.

Skattefinansierede klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Frederiksberg Kommune har i budget 2019 i lighed med tidligere år afsat anlægsmidler til 
klimatilpasning, for at sikre byen imod skybrud og ændrede klimaforhold. Midlerne er endnu ikke konkret 
bevilget til projekter, men bruges i forbindelse med planlægningen og følgearbejder til de store 
klimatilpasningsprojekter, der udføres sammen med Frederiksbergs forsyning. Der er i alt afsat 13 mio. 
kr. med budget 2019.  

I forbindelse med implementering af de planlagte skybrudsprojekter, har det vist sig nødvendigt med et 
nyt planlægningsværktøj, som belyser de enkelte skybrudsprojekters hydrauliske sammenhæng og 
kapacitet. Dette vil sige hvor meget vand de enkelte projekter kan håndtere, og dermed kan bidrage til at 
opfylde den overordnede målsætning om at håndtere 500.000 m3 skybrudsvand på Frederiksberg om 20 
år. Pengene afsættes til rådgiverydelser, som skal bruges til udarbejdelse af en skabelon for hydrauliske 
helhedsplaner, samt udarbejdelse af de første helhedsplaner. Dette arbejde er det muligt at starte op 
allerede i 2018.

Der søges på den baggrund om anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til formålet finansieret af de 13 mio. kr. 
afsat til skattefinansieret klimatilpasning i 2019. Udgifterne forventes at blive afholdt i 2018 og 
rådighedsbeløbet søges derfor fremrykket fra 2019 til 2018. 

Facility management: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug

Udvalg: Bolig - og Ejendomsudvalget

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 blev effektiviseringsforslaget ”Optimering af 
tyverialarmservice og vægterforbrug” vedtaget. Indsatsen skønnes at give en driftseffektivisering på 0,7 
mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 stigende til 1,3 mio. kr. i 2021 og frem.

Ved at opsige eksisterende service- og abonnementsaftaler på tyverialarmer og vægteraftaler samt
opsætte nye open source anlæg, kan Frederiksberg Kommune styre risikobilledet i bygningerne via
tyverialarmer, adgangskontrolanlæg og videoovervågning i sammenhæng. Dette kan gøres med det 
setup, som Frederiksberg har med egen vagtcentral. Den interne vagtcentral kan afgøre risikoen i en 
bygning. Dermed mindskes en stor andel af vægterudkaldene, da en intern medarbejder kan bedømme 
behovet.
Som det er i dag, kan vagtcentralen ikke registrere om der er tale om en fejlalarm eller en rigtig alarm, 
ligesom de aftaler og anlæg der er opsat i dag, er lukkede anlæg, der udelukkende kan serviceres af den
Virksomhed, der har opsat anlægget. 



2

Ved at opsætte nye open source anlæg øges brugervenlighed, med en let anvendelig platform til 
fjernstyring af både bygningsbrugere og vagtcentral. Dette vil resultere i færre fejlkørsler på grund af 
fejltilkoblinger, fejl ved åbne vinduer eller lignende. Samtidig kan der ved denne model udføres 
behovstyret service og dermed nedbringelse af serviceudgift.

Indsatsen kræver investeringer i materiel og ny teknologi de første år på sammenlagt 3,8 mio. kr.

Anlægsinvesteringen på 3,8 mio. kr. skal anvendes til indkøb og opsætning af nyt sikringsmateriel i form 
af nye tyvericentraler i kommunale bygninger:

- 0,4 mio. kr. anvendes i 2018 til indkøb af centraler, 
- 3,4 mio. kr. anvendes til indkøb og montering af meldere og kabler i 2019 og 2020.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling på i alt 3,8 mio. kr. i 2018 til 2020 til indkøb af 
materiel/ny teknologi. Investeringen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2019 og 
1,9 mio. kr. i 2020, således at 0,4 mio. kr. fremrykkes til 2018 fra 2019 med 3. forventede regnskab.  


