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Bilag 3: Magistraten - 1. forventede regnskab 

 

Tabel - Magistraten 1. forventede regnskab 2020 

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger   

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 790,5 -6,2 12,3 13,4 -1,1 

Overførsler 58,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 

Anlæg* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*Ekskl. negativ anlægspulje 

På magistratens område er samlet en afvigelse på 12,3 mio. kr. Afvigelserne svarer til ca. 1,6% af det 

samlede budget under service, og ligger primært under administrationen. Især de særlige forhold omkring 

handleplanen for en tidlig forebyggende og effektiv indsats for børn, unge og familier med særlige behov 

vægter. Handleplanen, der fremadrettet skal sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, er behandlet i magistraten 

20. januar 2020. Derudover medfører forhold omkring arbejdsskader og skift af kommunaldirektør væsentlige 

afvigelser. For afvigelserne gælder overordnet, at de primært vedrører forhold, som ikke økonomisk har 

været direkte styrbare. I alt er der fra forvaltningen indmeldt ansøgte overførsler af mindreforbrug fra 2019 

for 5,4 mio. kr. Ved en nærmere gennemgang af de ansøgte overførsler, indstilles det, at der overføres 2,6 

mio. kr. fra 2019 til 2020 på magistratens område.  

 

Service 

Tabel – oversigt over service-afvigelser magistraten  

(mio. kr.) netto (pol 3) 
Korr. 
budget 

Tekniske 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    010 Politisk organisation 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

    011 Tjenestemandspensioner mv. 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

    012 Administrationen 542,1 5,4 19,1 15,5 3,6 

    013 Erhverv mv. -1,8 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

    014 Puljer mv. 85,9 -11,6 -6,3 -1,6 -4,7 

    017 Redningsberedskabet mv. 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt serviceafvigelser under magistraten. En fuld oversigt over 

afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag. 

Administrationen 

For administrationen forventes en samlet afvigelse på 19,1 mio. kr., og der er søgt tillægsbevilget i alt 15,5 

mio. kr. Derudover er 5,4 mio. kr. ansøgt overført fra 2019. Ved en nærmere gennemgang indstilles det, at 

der overføres 2,6 mio. kr. til 2020. De væsentligste afvigelser kan findes i beskrivelserne nedenfor. 

Handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen 

Magistraten besluttede 20. januar 2020 at igangsætte en handleplan, der skal sikre kvalitet i 

sagsbehandlingen i familieafdelingen som led i en tidlig forebyggende og effektiv indsats for børn, unge og 

familier med særlige behov. Handleplanen kræver tilførsel af ressourcer til flere sagsbehandlere, til køb af 

konsulentbistand og til projektledelse. Merudgiften udgør i alt 13,1 mio. kr. i 2020. Midlerne søges 

tillægsbevilliget i 1. forventede regnskab. 
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Fratrædelse af kommunaldirektør 

I forbindelse med fratrædelse af kommunaldirektør forventes merudgifter på i alt ca. 2,7 mio. kr. som kan 

henføres til udgifter vedrørende fratrædelsesgodtgørelse, ferieudbetalinger mv. Afvigelsen søges 

tillægsbevilget i 1. forventede regnskab. 

Arbejdsskader 

Der forventes vedrørende arbejdsskader merudgifter på ca. 2 mio. kr. som skyldes igangværende 

arbejdsskadesager med løbende udbetalinger der kapitaliseres/udbetales som engangsbeløb, og derfor kan 

betyde store udsving i udbetaling af arbejdsskader imellem år.  

Mit overblik 

Der forventes medudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende ”Mit Overblik” da der i Økonomiaftalen for 2020 er 

enighed om, at oplysninger om økonomiske ydelser løbende skal gøres tilgængelige. 

Støttesagsgebyr 

Der forventes merindtægter på 0,5 mio. kr. vedrørende støttesagsgebyr i forbindelse med etablering af 

almene boliger. Mindreindtægterne tillægsbevilges med 1. forventede regnskab. 

 

Erhverv 

Der forventes på nuværende tidspunkt en merindtægt på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende råden over vej. Dette 

skønnes med udgangspunkt i de sidste års aktivitetsniveau. Merindtægterne tillægsbevilges i 1. forventede 

regnskab. 

 

Puljer 

Der forventes mindreudgifter under puljer på 6,3 mio. kr., som væsentligste skyldes den forventede 

udmøntning af puljen til konsolidering af den kommunale drift med 8 mio. kr. (stødpudepuljen). Udmøntning 

forventes nødvendig til finansiering af merudgifter på specialundervisning og særlig tilrettelagt 

ungdomsuddannelse. Udmøntningen sker ikke i 1. forventede regnskab, og indgår derfor alene som en 

afvigelse. Herudover forventes mindreudgifter på 1,6 mio. kr. fra DUT-reguleringer, der ikke er relevante på 

Frederiksberg. I modsat retning tæller en udfordring på 3,3 mio. kr. for udbudsplanens måltal. Heraf skyldes 

1,3 mio. kr. forsinkelse i etableringen af setup til understøttelse af projektet professionelle indkøb. 

Under puljer på magistraten ligger også puljen til uforudsete udgifter, der udgør 30,0 mio. kr. Med 1. 

forventede regnskab indstilles det, at der gives tillægsbevillinger for 14,5 mio. kr. fra puljen til at dække 

uomgængelige merudgifter. De resterende midler udmøntes ikke, men reserveres til at modgå de 

langsigtede. Afvigelsen og tillægsbevillingen under puljen til uforudsete udgifter fremgår ikke i tabellerne 

ovenfor.   

Overførsler 

Tabel – oversigt over overførselsafvigelser magistraten  

(mio. kr.) netto (pol 3) 
Korr. 
Budget 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

   011 Tjenestemandspensioner mv. 12,7 0,0 0,0 0,0 

   012 Administrationen 0,0 0,0 0,0 0,0 

   014 Puljer mv. 45,3 0,0 0,0 0,0 

Der er ikke indmeldt væsentlige afvigelser vedrørende overførsler. 

 

 



 
3 

 

Anlæg 

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser magistraten  

Anlægsudgifter (mio. kr.) Korr. budget 
2020 

Afvigelser 
2020 

Tillægsbevilling 
2020 

Tillægsbevilling 
2021 

Anlæg - udgifter inden for rammen 16,7 -3,4 -0,0 0,0 

*Ekskl. negativ anlægspulje 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under magistraten. En fuld oversigt over 

afvigelser fremgår af bilag 13. 

Der forventes samlede tidsmæssige forskydninger på 3,4 mio. kr. på tre digitaliseringsprojekter, som alle 

vedrører bruddet med de kommunale monopolsystemet og den beslægtede problemstilling omkring det 

nationale grunddataprogram. Fremdrift i projektet afhængig i vidt omfang af udvikling uden for kommunen. 

Herudover forventes forsinkelser på to yderligere digitaliseringsprojekter i forhold til oprindelig tidsplan. 

Projektet for ’Digital styring af materiale flow til understøttelse af bibliotekets udstillinger’ er forsinket i forhold 

til oprindelig tidsplan med mulig konsekvens for den afledte driftseffektivisering på 0,2 mio. kr. Projektet for 

’Machine Learning’ forlænges fra 2019 til 2020 som følge af forsinkelser. Der ingen afledte 

driftskonsekvenser forbundet med forskydningen. 



Magistraten - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger

Service
Afvigelser 12.317 -1.087

Arbejdsskader, kapitalisering Det forventes at to arbejdsskadesager 

kapitaliseres hvilket vil medføre større 

engangsudbetalinger og en forventet 

merudgift på ca. 2 mio. kr. 012 Administrationen U

2.000

Bedre Bemanding - MAG Bedre Bemanding - Korrektion af pl 

regulering mm 012 Administrationen U
-11 -11

Boliglån, opgave flyttet til 

Borgerservice

Opgave vedrørende boliglån er i 2019 

flyttet fra Social-, Sundheds- og 

Arbejdsmarkedsområdet til 

Borgerservice. Der anvendes i øjeblikket 

mere en 1 årsværk, men dette forventes 

at nedbringes til 0,6 årsværk. 012 Administrationen U

330

Borgerservice, løn Forventes merforbrug i 2020 grundet 

organisationstilpasning. Tilpasningen er 

igangsat i 2019, men strækker sig over 

2020 grundet opsigelsesperiode. 012 Administrationen U

500

DUT nr. 52 vedørørende 

obligatoriske læringstilbud ligges i 

puljen til uforudsete udgifter

DUT nr. 52 vedrørende obligatoriske 

læringstilbud blev i 3. FR lagt i en pulje 

under MAG, da Ghettolisten afventede. 

Da FK ikke har en ghetto lægges 

midlerne i puljen til uforudsete udgifter

014 Puljer mv.

U

-926 -926

Ensartede takster klubber

Finansiering fra pulje til uforudsete 

udgifter 014 Puljer mv. U
-592

Fratrædelse af kommunaldirektør I forbindelse fratrædelse af tidligere 

kommunaldirektør sker jf. kontrakt 

engangsudbetaling af 

fratrædelsesgodtgørelse og 

uddannelsesbidrag. 012 Administrationen U

2.682 2.682

Finansiering fra pulje til uforudsete 

udgifter 014 Puljer mv. U
-2.682

Handleplan for kvalitet i 

sagsbehandlingen i 

familieafdelingen: analyse af 

ledelsestilsyn

Bevillingsændring som følge af 

beslutning i magistraten 20. januar 2020 

pkt. 21 om igangsættelse af af 

handleplan for familieafdelingen 012 Administrationen U

300 300

Handleplan for kvalitet i 

sagsbehandlingen i 

familieafdelingen: flere 

medarbejdere

Bevillingsændring som følge af 

beslutning i magistraten 20. januar 2020 

pkt. 21 om igangsættelse af af 

handleplan for familieafdelingen 012 Administrationen U

6.763 6.763

Handleplan for kvalitet i 

sagsbehandlingen i 

familieafdelingen: intern 

projektledelse

Bevillingsændring som følge af 

beslutning i magistraten 20. januar 2020 

pkt. 21 om igangsættelse af af 

handleplan for familieafdelingen 012 Administrationen U

500 500

Handleplan for kvalitet i 

sagsbehandlingen i 

familieafdelingen: 

konsulentbistand BDO

Bevillingsændring som følge af 

beslutning i magistraten 20. januar 2020 

pkt. 21 om igangsættelse af af 

handleplan for familieafdelingen 012 Administrationen U

3.700 3.700

Handleplan for kvalitet i 

sagsbehandlingen i 

familieafdelingen: 

konsulentbistand DUBU

Bevillingsændring som følge af 

beslutning i magistraten 20. januar 2020 

pkt. 21 om igangsættelse af af 

handleplan for familieafdelingen 012 Administrationen U

1.000 1.000

Handleplan for kvalitet i 

sagsbehandlingen i 

familieafdelingen: lokaler mm.

Bevillingsændring som følge af 

beslutning i magistraten 20. januar 2020 

pkt. 21 om igangsættelse af af 

handleplan for familieafdelingen 012 Administrationen U

800 800

Handlingsplan for Udbud 2020 Ved 1. forventede regnskab forventes en 

udfordring på 3,3 mio. kr. ved 

udmøntning af udbudsplanens måltal. 

Heraf skyldes 1,3 mio. kr. forsinkelse i 

etableringen af et setup til understøttelse 

af projektet professionelle indkøb.

014 Puljer mv.

U

3.300

Konstituering af kommunaldirektør SSA-området har øgede lønudgifter i 

forbindelse med at 

vicekommunaldirektør/SSA-direktør blev 

konstitueret som kommunaldirektør. De 

øgede lønudgifter er forventet ca. 0,3 012 Administrationen U

300

Merintægt, Råden over vej Budget 2020 er på 5,6 mio.kr. og 

forventningen er en merintægt i år. 

Trenden har de seneste 3 år været 

stigende indtægter og 

regnskabsresultatet for 2019 var 8,7 

mio.kr. Det er imidlertid svært at 

forudsige hvorvidt udviklingen vil 

forsætte.

Der søges tillægsbeviling på 0,5 mio.kr., 

da det gennemsnitlige resultat for de 

013 Erhverv mv. I -500 -500



Magistraten - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger
Afvigelser Mit Overblik - borgernes adgang 

til egne data

I økonomiaftalen for 2020 blev 

Regeringen og kommunerne enige om,  

at oplysninger om økonomiske ydelser 

løbende gøres tilgængelige på Mit 

Overblik i 2020. 

012 Administrationen U 500

Movia driftstilskud

Finansiering fra pulje til uforudsete 

udgifter 014 Puljer mv. U
-649

Overtagelse af driften i Flintholm 

Svømmehal

Finansiering fra pulje til uforudsete 

udgifter 014 Puljer mv. U
-1.950

Private fællesveje, 

administrationsgebyr 

Der afregnes 9 pct. i 

administrationsgebyr på arbejdet for 

fremmed regning, i forbindelse med 

kommunalisering af private fællesveje. 

Budgettet i 2020 og frem er baseret på et 

højt aktivitetsniveu, som tidligere gjorde 

sig gældende.

Fremadrettet er forventningen et niveau 

som ved regnskab 2019, dvs. en intægt 

på ca. 150 t.kr. 012 Administrationen

I 240 240

Status på stødpudepuljen Under magistraten er reserveret en 

stødpudepulje tli at dække merudigfter 

under STU, skoleområdet og tandplejen. 

Midler udmøntes hvis behov i 3. FR

014 Puljer mv. U -8.000

Støttesagsgebyr Forventet opkrævet støttesagsgebyr i 

forbindelse med etablering af almene 

boliger 012 Administrationen

I -500 -500

Tilbageførsel af indtægtsbudget til 

Forældrebetaling for fritidstilbud 

under Skolen ved Nordens Plads

Finansiering fra pulje til uforudsete 

udgifter 014 Puljer mv. U

-1.438

Udmøntning af rest på DUT-pulje 

2020

Med b2020 blev DUT lagt centralt på 

MAG. Den konkrete udmøntning viser at 

det ikke var relevant at udmønte hele 

puljen i 2020. Resten lægges i puljen til 

uforudsete udgifter

014 Puljer mv.

U

-661 -661

Handleplan for kvalitet i 

sagsbehandlingen i 

familieafdelingen: 

Finansiering fra pulje til uforudsete 

udgifter 014 Puljer mv. U

-13.063

Demografiregulering

Finansiering fra pulje til uforudsete 

udgifter 014 Puljer mv. U
-800

Mindreforbrug i 1. FR

Finansiering fra pulje til uforudsete 

udgifter 014 Puljer mv. U
6.700

Tekniske omplaceringer -6.079 -6.079
B20 Klippekort til hjemmeboende B20 Korrekt placering af klippekort til 

hjemmeboende og borgere med særlige 

hjemmehjælpsydelse

012 Administrationen

U

150 150

DUT 2020 modpost på pulje under 

MAG

Udmøntning af DUT, der med 

budget2020 blev lagt i en central pulje 

under MAG

014 Puljer mv. U -6.476 -6.476

DUT b2020 nr. 10 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 10 se bilag 6 til 3FR19
012 Administrationen

U
445 445

DUT b2020 nr. 12 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 12 se bilag 6 til 3FR19 012 Administrationen U
40 40

DUT b2020 nr. 13 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 13 se bilag 6 til 3FR19 012 Administrationen U
110 110

DUT b2020 nr. 14 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 14 se bilag 6 til 3FR19 012 Administrationen U
30 30

DUT b2020 nr. 16 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 16 se bilag 6 til 3FR19
010 Politisk 

organisation U
13 13

DUT b2020 nr. 23 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 23 se bilag 6 til 3FR19
012 Administrationen

U
90 90

DUT b2020 nr. 24 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 24 se bilag 6 til 3FR19 012 Administrationen U
-63 -63

DUT b2020 nr. 26 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 26 se bilag 6 til 3FR19 012 Administrationen U
-18 -18

DUT b2020 nr. 27 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 27 se bilag 6 til 3FR19 012 Administrationen U
-33 -33

DUT b2020 nr. 29 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 29 se bilag 6 til 3FR19
010 Politisk 

organisation U
0 0

DUT b2020 nr. 38 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 38 se bilag 6 til 3FR19
012 Administrationen

U
0 0

DUT b2020 nr. 47 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 47 se bilag 6 til 3FR19
014 Puljer mv.

U
0 0

DUT b2020 nr. 49 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 49 se bilag 6 til 3FR19
012 Administrationen

U
0 0

DUT b2020 nr. 52 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 52 se bilag 6 til 3FR19
014 Puljer mv.

U
926 926

DUT b2020 nr. 53 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 53 se bilag 6 til 3FR19
012 Administrationen

U
164 164



Magistraten - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger
Tekniske omplaceringerDUT b2020 nr. 59 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 59 se bilag 6 til 3FR19
014 Puljer mv.

U
31 31

DUT b2020 nr. 6 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 6 se bilag 6 til 3FR19
012 Administrationen

U
0 0

DUT b2020 nr. 60 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 60 se bilag 6 til 3FR19
014 Puljer mv.

U
251 251

DUT b2020 nr. 67 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 67 se bilag 6 til 3FR19
012 Administrationen

U
12 12

DUT b2020 nr. 70 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 70 se bilag 6 til 3FR19 012 Administrationen U
0 0

DUT b2020 nr. 72 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 72 se bilag 6 til 3FR19 012 Administrationen U
10 10

DUT b2020 nr. 73 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 73 se bilag 6 til 3FR19 012 Administrationen U
-3 -3

DUT b2020 nr. 76 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 76 se bilag 6 til 3FR19 012 Administrationen U
2 2

DUT b2020 nr. 83 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 83 se bilag 6 til 3FR19
014 Puljer mv.

U
200 200

DUT b2020 nr. 9 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 9 se bilag 6 til 3FR19
012 Administrationen

U
-88 -88

DUT b2020 nr. 92 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 92 se bilag 6 til 3FR19
014 Puljer mv.

U
1.000 1.000

Frigivelse af midler til 

Praksisplanen Udmøntning af praksisplanen 014 Puljer mv. U
-1.800 -1.800

Komp.udv.pulje Fordeling af kompetenceudviklingspuljen 012 Administrationen U 152 152
Socialtilsyn Hovedstaden: 

Tilretning til takstbudget 

(indtægter)

Korrigeret budget skal svare til 

Socialtilsyn Hovedstadens budgetterede 

takstindtægter (går samlet i nul) 012 Administrationen

I -1.200 -1.200

Socialtilsyn Hovedstaden: 

Tilretning til takstbudget 

(omkostninger)

Korrigeret budget skal svare til 

Socialtilsyn Hovedstadens takstdækkede 

omkostninger (går samlet i nul) 012 Administrationen

U 1.200 1.200

Socialtilsyn Hovedstadens tilkøb, 

tilretning til faktiske kontrakter 

(indtægter)

Korrigeret budget tilrettes til Socialtilsyn 

Hovedstadens indgåede kontrakter (går 

samlet i nul) 012 Administrationen

I -650 -650

Socialtilsyn Hovedstadens tilkøb, 

tilretning til faktiske kontrakter 

(omkostninger)

Korrigeret budget tilrettes til Socialtilsyn 

Hovedstadens indgåede kontrakter (går 

samlet i nul) 012 Administrationen

U 650 650

Udbud af bilforsikringer Udbud af bilforsikringer 012 Administrationen U -37 -37
014 Puljer mv. U 756 756

Udbud af voksenbleer Effekt for selvejende plejecentre af 

udbud af voksenbleer 014 Puljer mv. U
110 110

Udmøntning af MFK pladser Udmøtning af puljen vedr. MFK pladser 

til ÆOU 014 Puljer mv. U
-9.149 -9.149

Årsværk til flere almene boligere Afledt drift vedrørende "100 almeme 

boligere" og " flere almene boligere" 

flyttes til magistraten

012 Administrationen

U

500 500

Fase 2 - Effektivisering 

lønadministration

Effektivisering af lønadministrationen 

som led i ny administrativ organsiering 012 Administrationen U
-531 -531

Fase 2 - Effektivisering bogholderi

Effektivisering af bogholderi som led i ny 

administrativ organsiering 012 Administrationen U
-1.460 -1.460

Fase 2 - Effekvisering sekretariat

Effektivisering af sekertariatsfunktioner 

som led i ny administrativ organsiering 012 Administrationen U
-531 -531

Fase 2 - Flytning af 

løndadministration

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder 

lønadministration 012 Administrationen U

2.797 2.797

Fase 2 - Flytning af bogholderi

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder bogholderi 012 Administrationen U
3.184 3.184

Fase 2- Flytning af IT

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder med IT 012 Administrationen U
0 0

Fase 2 - Flytning af 

politikudvikling

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder 012 Administrationen U
115 115

Fase 2 - Flytning af 

budgetopfølgning

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder med 

budgetopfølgning 012 Administrationen U

367 367

Fase 2 - Effektivisering IT

Effektivisering af IT som led i ny 

administrativ organsiering 012 Administrationen U
-350 -350

Fase 2 - Effektivisering 

Bogerservice

Effektivisering af borgerservice som led i 

ny administrativ organsiering 012 Administrationen U
-350 -350

Fase 2 - 

Implementeringsomkostninger

Udmøntning af 

implementeringsomkostninger fase 2. 012 Administrationen U
800 800

Fase 2 - Udmøntningen af 

implementeringsomkostninger 

modpost Udmøntning af fase 2 - modpost 014 Puljer mv. U

-800 -800

Fase 2 - Udmøntningen af 

effektivisering modpost

Udmøntning af fase 2 modpost på cental 

pulje under MAG 014 Puljer mv. U
3.353 3.353

Overførsler



Magistraten - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger
Tekniske omplaceringer -20.000 -20.000

Fastfrysning af Kommunal 

Medfinansiering

Kommunal medfinansiering er i 2020 

fastfrosset. Der er afsat en pulje på MAG 

på 20 mio. kr. til at dække 

fastfrysningen. Denne pulje søges 

overført fra MAG til SFU.

014 Puljer mv. U -20.000 -20.000
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