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Bilag 7: Kultur- og fritidsudvalget – 1. forventede regnskab 

Tabel – Kultur- og Fritidsudvalget 1. forventede regnskab 2020 

(mio. kr.) netto Korr. budget 
Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger   

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 185,8 -0,6 5,0 2,0 3,1 

Anlæg 66,9 0 -0,3 -1,0 0,7 

 

Status på Kultur- og Fritidsudvalget ved 1. forventede regnskab er generelt en forventning om balance. Der 

er dog enkelte konkrete forventede merudgifter vedrørende svømmehallerne, hvorfor der samlet set på 

driften forventes en merudgift på i alt 4,6 mio. kr.  

Der forventes dels en merudgift vedrørende Frederiksberg Svømmehal på grund af den forestående 

renovering. Som følge af renoveringen fratrædes personalet, og udgifter til udbetaling af feriepenge 

medfører et merforbrug på i alt 2,6 mio. kr. Den nye ferielov medfører, at der ikke realiseres en tilsvarende 

mindreudgift, når svømmehallen åbner igen i 2021. 

Hertil kommer at der er udgifter forbundet med at Frederiksberg Kommune overtager driften af Flintholm 

Svømmehal den 1. juli 2020. Udgifterne er dels driftsmæssige, men der også nogle bygningsmæssige 

forhold som skal ordnes ved overtagelsen. Der søges foreløbigt tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., hvilket svarer 

til den garantisum, som OPS-leverandøren udbetalte i 2019, som led i aftalen om at Frederiksberg 

Kommune overtager driften. Merudgifterne kan vise sig at blive større og omfanget heraf, samt eventuelle 

finansieringsmuligheder, vil blive fremlagt i en politisk sag i maj eller juni.  

På anlæg forventes der merforbrug vedrørende renoveringen af Damsøbadet på 1,1 mio. kr., samt 

modernisering af Hovedbiblioteket på 1,0 mio. kr. By-, Kultur-og Miljøområdet er ved at afdække 

mulighederne for finansiering af disse merforbrug, og der vil herefter blive forelagt sager i april/maj. 

Service 

Tabel – oversigt over service-afvigelser kultur- og fritidsudvalget  

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

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

   050 Idræt og folkeoplysning 84,2 0,0 4,6 2,0 2,6 

   051 Biblioteker og kultur 101,6 -0,6 0,5 0,0 0,5 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt serviceafvigelser under kultur- og fritidsudvalget. En fuld 

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

Kommunens overtagelse af Flintholm Svømmehal 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2019, at kommunen skulle indgå en aftale, hvor driften af 

Flintholm Svømmehal overdrages til kommunen den 1. juli 2020. Som en del af aftalen udbetalte OPS-

leverandøren en garantisum vedrørende operatørens driftsforpligtelser på i alt 1,95 mio. kr. Indtægten blev 

indarbejdet i usikkerhedspuljen for 2019.  

Hensigten med garantisummen er at mindske kommunens omkostninger i forbindelse med overtagelse af 

svømmehallen til bl.a. sammenlægning af administration og rådgivergennemgang af ejendommen. Der er 

desuden identificeret flere bygningsforhold, der vil være hensigtsmæssige at ændre i forbindelse med 

kommunens overtagelse af ejendommen, herunder ABA.  

Det bemærkes også, at den nuværende operatør af Flintholm Svømmehal har et markant underskud på 

driften af svømmehallen, hvorfor den fremtidige driftsmodel af svømmehallen skal undersøges. Der vil blive 

fremlagt sag herom i maj/juni, hvor det forventes, at den initiale økonomi i forbindelse med overtagelsen i 
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2020 vil blive væsentligt højere end de nuværende budgetter inkl. garantisummen. Der foreslås derfor et 

beløb svarende til den i 2019 indbetalte garantisum tillægsbevilges, og at merudgifter ud over dette 

kvalificeres yderligere frem til 2. forventede regnskab. 

Det bemærkes at selve driftsøkonomien skal ses i sammenhæng med fusionen af Frederiksberg 

Svømmehal, hvor der på sigt kan forventes en driftsmæssig synergi. 

Renovering af Frederiksberg Svømmehal 

I forbindelse med renoveringen af Frederiksberg Svømmehal vil der være merudgifter på i alt 2,6 mio. kr. 

Merudgiften skyldes afregning af ferie, da personalet fratrædes. Som følge af den nye ferielov med 

samtidighedsferie, og dermed retten til ferie med løn for nyansatte, vil der ikke kunne realiseres en 

tilsvarende mindreudgift, når svømmehallen genåbner i 2021. 

Det har ligeledes ikke været muligt at afvikle den oparbejdede afspadsering blandt svømmehallens 

medarbejdere, hvorfor denne skal udbetales. Hertil vil der også være udgifter til fratrædelsesgodtgørelser til 

svømmehallens medarbejdere. Samlet udgør afspadsering og fratrædelsesgodtgørelse merudgifter på 0,8 

mio. kr. Det forventes dog, at det vil være muligt at udskyde udgifter til 2021 vedr. renoveringen for et 

tilsvarende beløb. 

IT-arkivering i Stadsarkivet 

Der forventes et merforbrug på IT arkivering i stadsarkivet, da det kan konstateres at opgaven ad åre er 

løbet fra de ressourcer der er afsat til opgaven. Puljen til IT-arkivering er oprettet i nullerne til arkivering af 

ESDH-systemet eDoc3 og en række mindre fagsystemer og den er ikke blevet tilpasset siden. I dag er så 

godt som alle opgaver i Frederiksberg Kommune digitale og selv mindre fagssystemer er komplekse. Det 

betyder et større træk på ressourcerne, der i praksis anvendes til indkøb af eksterne ydelser fra Netværket 

Elektronisk Arkivering (NEA). Dertil kommer at midlerne også dækker en stigende mængde 

bevaringsværdige data og til øgede omkostninger til IT sikkerhed. 

Såfremt der ikke tilføres resurser til området vil konsekvensen på sigt være at Frederiksberg Kommune ikke 

kan leve op til de lovpligtige bestemmelser på området, samt at vi f.eks. heller ikke vil kunne afvikle gamle 

systemer som ønsket, da data vil afvente endelige arkivering. I de kommende år forventes behovet at stige, 

hvilket der vil blive arbejdet på at kvalificere yderligere. 

Anlæg 

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser Kultur- og Fritidsudvalget  

Anlægsudgifter (mio. kr.) Korr. budget Afvigelser Tillægsbevilling Tillægsbevilling 

2020 2020 2020 2021 

Anlæg - udgifter inden for rammen 66,9 -0,3 -1,0 1,0 

Anlæg - indtægter -4,0 0,0 0,0 0,0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under kultur- og fritidsudvalget. En fuld 

oversigt over afvigelser fremgår af bilag 13. 

Som meddelt til Kultur- og Fritidsudvalget d. 18. november 2019 forventes der et merforbrug vedr. 

renoveringen af Damsøbadet. Merforbruget skyldes primært, at der efter sandblæsningen af de malede 

overflade har kunnet konstateres, at pudslaget under malingen har været så porøs, at denne også er blevet 

fjernet under sandblæsningen. Derfor har man været nødt til at genoppudse alle vægge i bassinrummet 

samt vægge og lofter i bad- og omklædningsrummene. Arbejdet har været mere omfattende end tidligere 

forventet, og merforbruget forventes at udgøre 1,1 mio. kr. i 2020. Finansiering af merforbruget afdækkes, og 

der vil herefter blive forelagt en sag i april/maj. 

I forbindelse med afdækningen af muligheden for samdrift af bibliotek og borgerservice, er der blevet 

undersøgt og projekteret flere bygningsforhold som en del af projektet modernisering af hovedbiblioteket, der 

har været nødvendige for at udarbejde et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for en samdrift på 
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hovedbiblioteket. Som følge af undersøgelserne forventes der et merforbrug på projektet på 1,0 mio. kr. 

Finansiering af merforbruget afdækkes, og der vil herefter blive forelagt en sag i april/maj. 



Kultur- og fritidsudvalget - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger

Service
Afvigelser 5.000 1.950

Frederiksberg Svømmehal - 

Afregning af ferie og overgang til 

samtidigshedsferie

Der forventes merudgifter i forbindelse 

med nedlukningen af Frederiksberg 

svømmehal, i forbindelse med den 

forestående renovering.

050 Idræt og 

folkeoplysning U

2.600

IT-arkivering Stadsarkivet

Der forventes merudgifter vedr. IT 

arkivering , som følge af den generelle 

udvikling med tiltagende digitalisering af 

kommunale fagsystermer mv.

051 Biblioteker og 

kultur U

50

Overtagelse af driften i Flintholm 

Svømmehal

I forbindelse med overtagelsen af driften 

af Flintholm Svømmehal forventes der 

merudgifter. Beløbet som søges 

tillægsbevilliget, svarer til den indbetalte 

garantisum i 2019. Der kan være tale om 

yderligere merudgifter som afdækkes 

frem til 2. forventede regnskab.

050 Idræt og 

folkeoplysning U

1.950 1.950

Pride Parade

Copenhagen Pride Parade planlægger 

en længere rute i 2020. Det tilsendte 

forslag om rute vil medføre merudgifter 

til renhold og oprydning på 400 t. kr.

051 Biblioteker og 

kultur U

400

Tekniske omplaceringer -607 -607
DUT b2020 nr. 64 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 64 se bilag 6 til 3FR19

051 Biblioteker og 

kultur U
691 691

Udmøntning af udbudspulje, 

forsikringer - motorkøretøjer

Der er gennemført udbud af forsikringer 

på motorkøretøjer, og besparelsen 

udmøntes på driften.

051 Biblioteker og 

kultur U

-15 -15

Fase 2 - Flytning af 

løndadministration

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder 

lønadministration

050 Idræt og 

folkeoplysning U

0

051 Biblioteker og 

kultur U
-459 -459

Fase 2 - Flytning af bogholderi

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder bogholderi

050 Idræt og 

folkeoplysning U
0

051 Biblioteker og 

kultur U
-459 -459

Fase 2 - Flytning af 

budgetopfølgning

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder med 

budgetopfølgning

050 Idræt og 

folkeoplysning U

0

051 Biblioteker og 

kultur U
-367 -367
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