
Effektiviseringsforslag (1.000 kr., netto) 2017 2018 2019 2020
Magistraten -4.100    -4.100    -4.100    -4.100    
Administrative effektiviseringer -4.100    -4.100    -4.100    -4.100    
Bolig- og Ejendomsudvalget -200       -200       -200       -200       
Facility Management i private beboelsesejendomme -200       -200       -200       -200       
Undervisningsudvalget -1.337    -2.431    -2.631    -2.631    
Effekt af befordringsanalyse -700       -900       -1.100    -1.100    
Åben Skole -291       -700       -700       -700       
Valgfag via ungdomsskolen -346       -831       -831       -831       
Sundheds- og Omsorgsudvalget -2.387    -3.005    -4.778    -6.278    
Effekt- og evidensfokus i Forebyggelsesenheden -125       -250       -250       -250       
Videre med omlægning af hjemmehjælpen -762       -1.012    -1.800    -1.800    
Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets 
område -1.500    -1.500    -1.500    -2.500    

Mereffekt som følge af investeringer via værdighedsmilliarden -             -             -500       -1.000    
Etablering af mobil sygeplejeklinik -             -243       -728       -728       
Kultur- og Fritidsudvalget -175       -485       -935       -935       
Tilskud på fritids- og aftenskoleområdet -125       -240       -240       -240       
Vedligehold af baner og anlæg -50         -120       -120       -120       
Udtrædelse af I/S Bellevue Strandpark -             -125       -125       -125       
Gennemgang af tilskud -             -             -450       -450       
Børneudvalget -2.901    -4.994    -5.394    -5.594    
Administration og ledelse dagpleje, samdrift med institution -722       -1.126    -1.126    -1.126    
Udvidet åbningstid i henhold til dokumenteret behov -779       -1.168    -1.168    -1.168    
Effekt af befordringsanalyse -250       -250       -250       -250       
Færre anbringelser, samt tættere opfølgning og tidsbegrænsede 
bevillinger -1.150    -2.450    -2.850    -3.050    

By- og Miljøudvalget -1.050    -1.050    -1.050    -1.050    
Tilpasning af vedligeholdelse i byrummet (effektstyring) -250       -250       -250       -250       
Smartere opgaveløsning indenfor DUP, Vej og Park området -800       -800       -800       -800       
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget -4.968    -6.541    -6.541    -6.541    
Styrket virksomhedsfokus ved omlægning af løntilskud -250       -250       -250       -250       
Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Plan for den 
virksomhedsrettede indsats 2017 - 2020 -4.718    -6.291    -6.291    -6.291    

Tværgående -3.380    -6.045    -6.445    -7.745    
Digitaliseringsplan 2017 -1.380    -2.045    -2.145    -2.145    
Udbudsplan 2017 -2.000    -4.000    -4.300    -5.600    
I alt, effektiviseringer -20.498  -28.851  -32.074  -35.074  
Heraf serviceramme -15.780  -22.560  -25.783  -28.783  
Heraf overførselsudgifter -4.718    -6.291    -6.291    -6.291    



Udvidelser i budgettet (1.000 kr., netto) 2017 2018 2019 2020
Undervisningsudvalget 6.450     5.300     -         -         
Pulje til faglig kvalitet, trivsel og udvikling af folkeskolerne 3.500     3.500     -             -             
Pulje til åbne friarealer 250        -             -             -             
Håndværksfag på ungdomsskolen -             -             -             -             
Indvendig vedligehold på skolerne 2.700     1.800     -             -             
Sundheds- og Omsorgsudvalget* 11.000   7.950     3.250     -         
Udbygning af det lokale sundhedsvæsen - udmøntning af ældre- 
og værdighedspolitik 5.300     3.400     2.400     -             

Tryghed og kvalitet - udmøntning af ældre- og værdighedspolitik 4.000     2.850     850        -             

Udviklingspulje til indsatser på ældreområdet - Tryghed, mad og 
fællesskaber 1.700     1.700     -             -             

*Med undtagelse af 1,7 mio. kr. i 2017 vedrørende udviklingspulje, finansieres udvidelserne under udvalget af
værdighedsmilliarden. Beløbene bevilliges til og med 2019. Fra 2020 forventes værdighedsmilliarden omlagt til
bloktilskud.

Kultur- og Fritidsudvalget 1.750     1.500     700        200        
Fokus på socialt udsattes deltagelse i kulturlivet 250        250        -             -             
Sikker drift - Frederiksbergmuseerne 550        550        -             -             
Samarbejdsaftale for Riddersalen 200        200        200        200        
Filmværkstedet - Danasvej 500        500        500        -             
Undersøgelse af muligheder for facilitetsudvikling 250        -             -             -             
Børneudvalget 3.630     3.630     1.180     1.180     
Permanent løft til pædagogisk personale 1.180     1.180     1.180     1.180     
Videreførsel af projekt om dialogisk læsning 1.800     1.800     -             -             
Tidlig forebyggende indsats for børn og unge 650        650        -             -             
Socialudvalget 5.615     5.520     2.385     -         

Status på udgiftspres 2016 på det specialiserede socialområde -             -             -             -             

Socialt bæredygtig by: partnerskaber og boligsociale indsatser 1.250     1.250     750        -             

Fortsat tryghed i Finsens Have 880        935        -             -             
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte (service) 350        350        350        -             
Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte (overførsler) 1.035     1.035     1.035     -             
Styrket faglighed og effekt - kompetenceudvikling til medarbejdere 
og ledere 500        500        -             -             

Støtte til gældsrådgivning, jf. nyt kontantshjælpsloft 150        -             -             
Lærkehøj og Lindevang - styrket nattevagt og øget tryghed 1.200     1.200     -             -             
Styrket antiradikaliseringsindsats (på tværs af SSP og den 
boligsociale indsats) 250        250        250        -             

By- og Miljøudvalget 1.535     1.260     110        110        
Plantning af forårsblomsterløg 110        110        110        110        
Egenartsanalyse for Frederiksberg Allé 275        -             -             -             
Plan for øget lokal produktion af vedvarende energi 150        150        -             -             
Intensiveret renholdelse, graffittiafrensning og forskønnelse af 
Frederiksberg 1.000     1.000     -             -             

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 500        500        -         -         
Unge godt på vej - fokus på overgang fra skole til 
ungdomsuddannelse 500        500        -             -             

Magistraten 4.305     4.755     1.335     735        
Pulje til turismeaktiviteter 200        200        -             -             
Ungerådet 300        200        -             -             
Mobil cafe - Ungerådet 200        150        -             -             
Ungdommens Folkemøde 350        350        -             -             
Nedbringelse af sagsbehandlingstid for byggesager 485        485        735        735        
Mere effektiv inddrivelse af gæld 1.000     1.000     -             -             



Udvidelser i budgettet (1.000 kr., netto) 2017 2018 2019 2020
Forebyggelse af socialt bedrageri 600        1.200     600        -             
Attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær 500        500        -             -             
Udsatteråd 200        200        -             -             
Event & udviklingspulje 470        470        -             -             
Udvidelser, i alt 34.785   30.415   8.960     2.225     
Heraf serviceudgifter, netto 24.450   21.430   4.675     2.225     
Heraf overførselsudgifter 1.035     1.035     1.035     -             
Finansiering via værdighedsmilliard -9.300    -7.950    -3.250    


	Endelig oversigt drift

