
Notat

Bilag 8 - Yderligere anlægsbevillinger: Øget netværksdækning på skolerne samt daginstitutionen 
Carslvognen

I forbindelse med Magistratens behandling af 3. forventede regnskab 2018 den 26. november 2018 
anmodede Magistraten om, at der til Kommunalbestyrelsens møde den 3. december 2018 fremlægges 
forslag til, hvordan 3 mio. kr. i anlægsudgifter kan fremrykkes til 2018.

Forvaltningen har derfor gennemgået 3. forventede regnskab og budget 2019 med henblik på, om der 
kan igangsættes yderligere anlægsprojekter i 2018. Forvaltningen foreslår, at der igangsættes to 
anlægsprojekter for 3,1 mio. kr. i 2018. 

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af de to projekter.

Øget netværksdækning på Frederiksberg Skoler

Med vedtagelsen af budget 2016-2019 blev der igangsat et anlægsprojekt til udskiftning og 
modernisering af netværksdækningen på Frederiksbergs skoler. Opmålinger viste dog, at det var ikke er 
muligt at realisere en modernisering på alle skoler for den afsatte budgetsum. Undervisningsudvalget 
besluttede derfor at starte med de skoler, hvor der var de største udfordringer. Der udstår derfor stadig 
modernisering af netværksdækningen på flere af kommunens skoler. Med 3. forventede regnskab 
fortsættes denne modernisering af netværksdækningen på Frederiksbergs skoler for i alt 2,2 mio. kr.

Midlerne bruges til at indkøbe og opsætte netværksudstyr, særligt trådløst netværk, der sikrer, at der er 
den nødvendige netværksdækning til skolernes ansatte og elever.

Midlerne finansieres ved at overføre driftsmidler fra skolernes fælleskonti fra 2019 til 2018, hvor der 
søges om en anlægsbevilling. 

Daginstitutionen Carlsvognen

Det andet projekt er færdiggørelse af daginstitutionen Carlsvognen. Institutionen er blevet renoveret, 
men der udestår stadig færdiggørelse børnenes udeområder. Det forslås derfor, at der afsættes 0,875 
mio. kr. i 2018 til formålet. 
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Projektet indeholder en gennemgang af Carlsvognens udearealer, herunder etablering af skur til 
legeredskaber og turcykler, bålplads, ny sandkasse, udeværksted og udekøkken samt mindre 
malerarbejder.

Finansieringen kommer ved en fremrykning af anlægsmidler fra anlægsprojektet Renovering af 
skolegårde og klimatilpasning under Undervisningsudvalget, hvor der er midler i 2019. De foreløbige 
undersøgelser viser, at det er muligt at holde renovering og klimatilpasning af skolegårde inden for en 
lavere ramme i 2019. Såfremt det videre arbejde med projektet viser, at det ikke kan holde sig inden for 
den lavere ramme, vil det blive forelagt og indgå i 1. forventede regnskab 2019.  

Bevillingsskema: Øget netværksdækning på skolerne

Kontonr. Tekst Udgift Indtægt
 1.000 kr. 2018   
ABU150202-322013999-A70-45-
A7001

Netværksdækning af det fulde ude- og 
indeareal 2.200  

AMA8806-645513999-A77-45- Den negative anlægspulje -2.200  
 2019 - drift   

5209014-322011999-P3015213-29-  Udvendig vedligeholdelse, Skoleafd. -596  

5209014-322011999-P3015213-45-  Udvendig vedligeholdelse, Skoleafd. -1.202  

5209014-322011999-P3015214-40-
 Vedligeholdelse af udenomsarealer, 
skoleafd. -402  

 Kassen 2.200  

Bevillingsskema: Carlsvognen

Kontonr. Tekst Udgift Indtægt
 1.000 kr. 2018 anlæg   

Nyt anlægsprojekt – konto oprettes Udearealer Carlsvognen 875  

AMA8806-645513999-A77-45- Den negative anlægspulje -875  
 2019 anlæg   
ABU1701-322013999-A77-45- Renovering af skolegårde med 

klimatilpasning -875  

AMA8806-645513999-A77-45- Den negative anlægspulje 875


