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Bilag 4: Bolig- og ejendomsudvalget – 1. forventede regnskab 

 

Tabel – Bolig- og ejendomsudvalget 1. forventede regnskab 2020 

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger   

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 108,6 -0,1 1,6 0 1,6 

Overførsler -6,70 0 0 0 0 

Anlæg  71,8 0 -0,4 -0,4 0,0 

 

Status på bolig- og ejendomsudvalget ved 1. forventede regnskab er grundlæggende balance og 

budgetoverholdelse, dog med enkelte områder, hvor der er en risiko for et merforbrug. Der forventes samlet 

set et merforbrug på 1,6 mio.kr., og de indmeldte afvigelse isolerer sig til merudgifter på 

ejendomsadministrationsområdet på 2,3 mio., samt forbrugsudgifter (el, vand og varme) på 1 mio.kr. Disse 

merudgifterne modsvarendes delvist af forventede mindreudgifter på byfornyelse på 1,7 mio. kr. 

Størrelsen på de enkelte afvigelser vil blive kvalificeret yderligere op til 2. forventet regnskab, således at der 

på baggrund heraf kan igangsættes styringsinitiativer og sikres budgetbalance. 

Service 

Tabel – oversigt over service-afvigelser bolig- og ejendomsudvalget  

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

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    020 Byfornyelse  26,2 0 -1,7 0 -1,7 

    021 Ejendomme 81,6 0 3,3 0 3,3 

    022 Grundarealer 0,9 0 0 0 0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt serviceafvigelser under bolig- og ejendomsudvalget. En fuld 

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

Byfornyelse (-1,7 mio. kr.) 

Der forventes mindreudgifter på byfornyelsesområdet på 1,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt 

mindreudgifter på ydelsesstøtte til lån på gamle byfornyelsesprojekter på 1,4 mio. kr., samt forventet 

mindreudgifter til driftstilskud til på 0,3 mio. kr. 

Beboelsesejendomme (0,9 mio. kr.) 

På beboelsesejendomme forventes der netto merudgifter på 0,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt 

merudgifter på kommunale udlejningsejendomme på 0,5 mio. kr., samt merudgifter til renoveringer af 

kommunale almene ældreboligers servicearealer på 0,6 mio.kr.  

Merudgifterne modsvarende delvist af mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af viceværtordning 

på flygtningeboliger på grund af et fald i antallet af disse. 

Kommunale ejendomme (2,2 mio. kr.) 

På kommunale ejendomme forventes der netto merudgifter på ca. 2,2 mio. kr. Afvigelserne skyldes 

hovedsageligt forventede merudgifter vedrørende el, vand og varme på ca. 1,0 mio. kr., hvor der generelt er 

konstateret en stigning de seneste år. I løbet af 2020 vil den forventede merudgift blive kvalificeret.  

Herudover forventes der også en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Det skyldes at indtægtsniveauet for udlejning 

af blandt andet kommunale ejendomme forventes betydeligt lavere end budgetteret. Dette vil op til 2. 

forventede regnskab blive undersøgt yderligere, hvor den nødvendige budgettilpasning ligeledes vil blive 

foretaget.   
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Overførsel af budget til salg af ejendomme (0,3 mio.kr.) 

Der blev afsat budget til afledte udgifter vedr. salg af to ejendomme i 2019. Den ene ejendom blev solgt i 4. 

kvartal 2019, mens den anden ejendom sendes i genudbud. Forsinkede udgifter grundet genudbud 

forventes først afholdt i 2020 og hvorfor det afsatte budget søges overført. 

Overførsler 

Tabel – oversigt over overførsels-afvigelser bolig- og ejendomsudvalget  

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

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    020 Byfornyelse  3,1 0 0 0 0 

    021 Ejendomme -9,8 0 0 0 0 

 

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på overførsler underunder bolig- og 

ejendomsudvalget. Forventninger vil blive kvalificeret på til 2. forventede regnskab 2020. 

Anlæg 

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser bolig- og ejendomsudvalget  

Anlægsudgifter (mio. kr.) Korr. 
budget 
2020 

Afvigelser 
2020 

Tillægs-
bevilling 
2020 

Tillægs-
bevilling 
2021 

Anlæg - udgifter inden for rammen 71,8 -0,4 -0,4 0 

Anlæg - indtægter -7,4 0 0 0 

 

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på anlæg under bolig- og ejendomsudvalget. En fuld 

oversigt over udvalgets anlæg fremgår af bilag 13. 

 

 

 



Bolig- og ejendomsudvalget - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger

Service
Afvigelser 1.600

DAB - Kommunale ejendomme

Det estimeres en merudgift vedrørende 

kommunale ejendomme, som der 

administreret af DAB. På nuværende 

tidspunkt er der stor usikkerhed i 

afvigelse, som kvalificeret op til 2. FR 021 Ejendomme I

1.400

DAB -Beboelsesejendomme

Det estimeres en merudgift vedrørende 

Beboelsesejendomme, ældreboliger og 

servicearealer, som der administreres af 

DAB. På nuværende tidspunkt er der 

stor usikkerhed i afvigelsen, som vil 

kvalificeres op til 2. FR 021 Ejendomme U

1.100

Driftstilskud til kollegier

Estimeret mindreudgifter vedrørende 

driftstilskud til kollegier 020 Byfornyelse mv. U
-300

Forbrugsudgifter

Der forventes på nuværende tidspunkt et 

merforbrug vedrørende forbrugsudgifter 

(el, vand og varme) på ca. 1 mio. kr. Da 

afvigelsen på nuværende tidspunkt er 

meget usikker, kvalificeres forventningen 

i forbindelse med 2.FR 021 Ejendomme U

1.000

Justering af flygtningeboligeres 

viceværtordning

Grundet reduceret antal af 

flygtningeboliger, reduceres behovet for 

vicevært hertil svarende til halvt årsværk. 021 Ejendomme U

-200

Ydelsestøtte til byfornyelseslån

Estimeret mindreudgifter vedrørende 

udgifter til ydelsesstøtte til gamle 

byfornyelseslån 020 Byfornyelse mv. U

-1.400

Tekniske omplaceringer -137 -137

Midlertidig boligplacering af 

flygtninge

Forlængelse af lejemål til midlertidig 

boligplacering af flygtninge, bevilling er 

ved en fejl lagt på Socialudvalget 021 Ejendomme U

378 378

Udmøntning af udbudspulje, 

forsikringer - motorkøretøjer

Der er gennemført udbud af forsikringer 

på motorkøretøjer og besparelsen 

udmøntes på driften. 021 Ejendomme U

-15 -15

Årsværk til flere almene boligere Afledt drift vedrørende "100 almene 

boliger" og " flere almene boliger" flyttes 

til magistraten 021 Ejendomme U

-500 -500
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