
Bilag 14 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Udvalg Anlægsprojekt U/I Korrigeret 

budget

Forventet 

afvigelse

Tillægsbe

villing

Forklaring

01 Magistraten

ADIGI140102

Brud med kommunale 

monopolsystemer U 1.336 -336

Forsinket som del af det samlede monopolbrud. Sapa er under organisatorisk udrulning, 

KSD til juni

ADIGI140103 Grunddata U 675 -375 0

Forsinket i forlængelse af det samlede monopolbrud. ESR er udfaset. Afventer SKAT udspil i 

forhold til tilbageblivende opgaver.

ADIGI190108 Book en byggesagsbehandler U 20 -20 -20 Projektet er afsluttet, og rådighedsbeløbet i 2020 tilgår kassen.

AMA1703 Monopolbrud U 3.200 -2.700 0

Forsinket som del af det samlede monopolbrud. Aktiviteter til udbredelse af den fælles 

kommunale infrastruktur igangsættes i 2020. KOMBITs tidsplaner er forskydes løbende. Valg 

og KSD forventes forsinket. 

AMA8806 Udisponeret pulje (anlægsloft) U -74.744 669

Puljen tillægsbevilges mindreudgifter vedr. FM Optimering af tyverialarmservice og 

vægterforbrug under bolig- og ejendomsudvalget samt Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler 

om parkeringsfond under by- og miljøudvalget. Mindreforbrugene bidrager til finansiere 

merudgifterne til rådhustårnet, der er indarbejdet i den negative anlægspulje i forbindelse 

med sagen den 9. marts 2020.

02 Bolig- og Ejendomsudvalget

ABE180129

FM: Optimering af 

tyverialarmservice og 

vægterforbrug U 2.199 -399 -399

Der lægges 0,4 mio.kr. i kassen, som ved en fejl er afsat dobbelt. Projektet pågår og 

implementering er godt i gang. Effekterne er forsinkede grundet forsinket igangsættelse i 

2019.

ABERA1801

RA18-01 Rådhustårnet, 

snedkergennemgang og 

malerbehandling af vinduer, samt 

div. øvrige arb. U 8.125 0

Puljen reduceres med 2,1 mio.kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2023 til finansiering af merudgifter til 

rådhustårnet.

03 Undervisningsudvalget

AUU1801

Renovering af Ny Hollænderskolen 

samt imødekommelse af AT-påbud U 20.639 -6.000 -6.000

En ændret vurdering af, hvornår projektets betalinger vil falde, betyder at der kun forventes 

udgifter på 14.639 t.kr. i 2020, og der skal således overføres 6.000 t.kr. fra 2020 til 2021. 

Vurderingen har ikke indflydelse på projektets tidsplan i øvrigt.

05 Kultur- og Fritidsudvalget

AKS1703 Nye kunstgræsbaner U 1.508 -508 0

Kunstgræsbanerne blev ibrugtaget i august 2019. Der udestår forsat tiltag i forbindelse med 

lys og støj.

AKS1803 Modernisering af Damsøbadet U 9.686 1.200 0

Der forventes et merforbrug på projektet, som forventes ibrugtaget ultimo april, og der 

forelægges sag for KFU den 23. marts, dernæst MAG og KB 20. april, hvor der anvises 

finansiering.

AKS2002 Kultur- og Musikskole U 1.000 -1.000 -1.000

Fundraisingsproces er genopstartet parallelt med dialog med PFA. Møderække i politisk 

styregruppe er igangsat. Den afsatte 1 mio. kr. i 2020 til projektering overføres til 2021

06 Børneudvalget

ABU060100

Pulje til legepladser/udearealer for 

dagtilbud U 1.500 -300 0

Erfaringen fra tidligere år viser, at der forventeligt vil være en del af midlerne fra puljen, der 

ikke når at blive brugt i samme år, som institutionen får bevilget penge. Derfor forventes en 

afvigelse på 20 % af det samlede budget, i alt 300 t.kr. overført fra 2020 til 2021.
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08 By- og Miljøudvalget

ABM150400

Pulje til anlæg af P-pladser iht. 

regler om parkeringsfond* (R) U 500 -500 -500 Der er ikke indbetalte midler i P-fonden, der skal anvendes i 2020

ABM150400

Pulje til anlæg af P-pladser iht. 

regler om parkeringsfond* (R) I -250 250 250 Der er ikke indbetalte midler i P-fonden, der skal anvendes i 2020

ABM1719 Byrum Frederiksberg Bymidte U 21.446 -8.000 -8.000

Projektering, afklaring og forberedelse er i gang på alle projekter i Bymidten. Lommepark og 

byrum ved Frederiksberg Centeret forventes færdiganlagt i 2020. Rampeprojektet er 

forsinket, og der overføres 8 mio. kr. til 2021.

ABM1725

Elevator til metro v Frederiksberg 

Gymnasium U -280 280 0

Der udestår et samlet overblik over økonomien vedr. metroen, som vil blive forelagt medio 

2020

ASU1704

Byggemodning mv., Roskildevej 

54A U 528 -400 0

Ejendommen er solgt og ibrugtaget november 2019, og der udestår få resterende arbejder. 

Der forventes et mindreforbrug på ca 0,4 mio. kr.

ABM161508

Anne Katrinesvej, Nitivej, Priorvej - 

Grønne veje øst 2020* - 

Klimatilpasningsprojekt Skat U 2.100 -1.000 -1.000

Der overføres budget til 2020, idet opstart af projektet er forsinket grundet hydraulisk 

optimering. Forventet ibrugtagning er fortsat i 2021.

ABM162701

FV21 Bag Søndermarken - 

Klimatilpasningsprojekt Skat U 1.900 -200 0 Afventer dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, hvorfor der forventes en mulig forsinkelse

B08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)

AFS162101

Frederiksberg idrætsanlæg - 

Klimatilpasningsprojekt Takst U 1.500 -1.300 0

Kunstgræsbanerne er ibrugtaget august 2019, der udestår de afsluttende regninger. Pt. 

forventes mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.


