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Finansiel beretning

Den finansielle beretning har til formål at præsentere 

de overordnede økonomiske resultater, herunder 

rammeoverholdelse både på service og anlæg samt 

udviklingen i kommunens likviditet og egenkapital i 

2018. 

 

Overordnet set blev regnskabsresultatet for 2018 

bedre end planlagt ved budgetvedtagelsen (oprinde-

ligt budget 2018). 

  

I forhold til det oprindelige budget 2018 er der tale 

om en forbedring af kassen med 133,4 mio. kr. fra et 

budgetteret kassetræk på 128,5 mio. kr. til en forbed-

ring af kassen på 4,9 mio. kr.  

 

Kommunen har igen i 2018 overholdt budgettet for 

både service- og anlægsudgifter (inden for loftet/an-

lægsrammen), og vil ikke blive ramt af individuelle 

økonomiske statslige sanktioner. 

 

Der var i 2018 mindreudgifter på service på 41,7 mio. 

kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer 

til en afvigelse på 1,0%. I mindreforbruget er inde-

holdt de decentrale institutioners opsparing og auto-

matiske overførsler, som i 2018 udgør 15,9 mio. kr. 

Korrigeres der for decentral opsparing m.m er det re-

elle mindreforbrug 25,7 mio. kr. eller 0,65 % ud af et 

samlet budget på 4,0 mia. kr.  

Mindreforbruget på anlæg (inden for anlægsram-

men) blev på 29,0 mio. kr.  

 

Regnskabet indikerer også, at sanktionssystemet 

har været medvirkende til, at der er udvist tilbagehold 

både hvad angår driftsudgifter og anlægsudgifter for 

at undgå sanktioner. Dette er en tendens som også 

kan konstateres i landets øvrige kommuner. 

 

I forhold til korrigeret budget udviser driftsudgifterne 

alene en samlet nettomindreudgift på 66,7 mio. kr., 

hvoraf der som nævnt er mindreudgifter på 41,7 mio. 

kr. indenfor servicerammen og nettomindreudgifter 

på 25,0 mio. kr. på overførselsområdet (inkl. aktivi-

tetsbestemt medfinansiering). 

 

Det er tilfredsstillende at konstatere, at stort set 

samtlige udvalg har overholdt deres budget og bidra-

get til en samlet servicerammeoverholdelse. Dette 

vidner om stor tværgående ansvarlighed i organisa-

tionen i forhold til at efterleve en stram økonomisk 

styring. 

 

Økonomisk råderum i 2018 

Med udgangspunkt i resultatet af årets driftsvirksom-

hed (den strukturelle balance) efter fradrag af udgif-

ter til afdrag på lån, er kommunens råderum til finan-

siering af anlægsarbejder beregnet: 

Beløb i mio. kr. 
Regnskab 

2018 

Driftsresultat /strukturelle balance -366,7 

Afdrag på lån 104,8 

Resultat efter afdrag på lån -261,9 

Driftsresultat  

brugerfinansieret område 
-3,0 

Råderum til finansiering af an-

lægsarbejder 
-264,9 

Anlægsarbejder der skal finansieres: 

Øvrige skattefinansierede anlæg 262,6 

Brugerfinansierede anlæg 34,7 

Anlægsarbejder i alt 297,3 

Indtægter = -, udgifter = + 

 

Der har i 2018 været et økonomisk råderum på 264,9 

mio. kr. til finansiering af anlægsarbejder. Kommu-

nen har afholdt anlægsudgifter for 297,3 mio. kr. For-

skellen mellem det økonomiske råderum og de af-

holdte anlægsudgifter udgør dermed 32,4 mio. kr. 

 

Regnskabsaflæggelsen 

Kommunens regnskab er aflagt som et udgiftsregn-

skab, mens omkostningsregnskabet er udeladt (ej 

obligatorisk). 

 

Alle kommunens aktiver (bygninger, grunde, maski-

ner m.m.) er registreret, værdisat og indregnet i ba-

lancen under anlægsaktiver, og der er som hidtil fo-

retaget afskrivninger i anlægskartoteket. I udgifts-

regnskabet udgiftsføres hele anskaffelsesprisen i 

anskaffelsesåret. Udgiftsregnskabet giver således et 

billede af kommunens likviditetstræk. 

 

Regnskabsresultat 

Der var i 2018 – inkl. tillægsbevillinger – budgetteret 

med et overskud på driftsvirksomhed (strukturel ba-

lance) på 300,0 mio. kr. Inklusiv anlægsvirksomhed 

på 261,7 mio. kr. er der budgetlagt med et overskud 

på 38,3 mio. kr. på det skattefinansierede område 

(ekskl. nettolånoptagelse og finansforskydninger). I 

forhold hertil er regnskabsresultatet forbedret med 

66,7 mio. kr. vedrørende driftsvirksomhed og forvær-

ret med 0,9 mio. kr. vedrørende anlægsvirksomhed.  
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En samlet regnskabsopgørelse over resultatet er vist 

på side 64. 

 

Mer-/mindreudgifter i 2018 

Der er i alt en mindreudgift på 66,5 mio. kr. i forhold 

til det budgetterede kasseforbrug inkl. tillægsbevillin-

ger. Der er en nettomindreudgift på driften på 66,7 

mio. kr. og en nettomerudgift på anlæg på 0,9 mio. 

kr. Det brugerfinansierede område (Renovation og 

klimainvesteringer) har nettomindreudgifter på 13,4 

mio. kr. Afvigelserne er beskrevet nærmere under de 

enkelte udvalgsområder. 

 

På det finansielle område er der en samlet en netto-

merudgift på 12,8 mio. kr., som skyldes mindreudgift 

til afdrag på lån på 0,8 mio. kr., mindrelånoptagelse 

på 28,2 mio. kr., mindreudgifter på finansforskydnin-

ger på 14,6 mio. kr., merudgift på renter på 6,0 mio. 

kr., merindtægt på skatter på 0,6 mio. kr., nettomin-

dreudgift vedrørende generelle tilskud og udligning 

på 4,3 mio. kr. samt  mindreudgift vedr. momsudlig-

ning på 1,1 mio. kr. 

 

Lånoptagelse  

Muligheden for at lånoptage er i lovgivningen be-

grænset. Dette er i god tråd med, at kommunerne i 

udgangspunktet ikke bør basere indtægtssiden på 

lånefinansiering, da ydelserne på gælden lægger be-

slag på fremtidige indtægter og dermed reducerer 

det fremtidige råderum. Frederiksberg Kommune har 

i dag en relativ stor langfristet gæld pr. indbygger 

væsentligst som følge af lån optaget til finansiering 

af metrobyggeriet. Kommunalbestyrelsen har derfor 

en målsætning om ikke at optage ny langfristet gæld.  

 

Afledt heraf er der ikke optaget lån til finansiering af 

de låneadgangsgivende udgifter i 2018. Den ufor-

brugte låneadgang er derfor anvendt til at modregne 

i statens deponeringskrav som følge af indgåede 

leje- og leasingaftaler i 2018. Der er dog tilfælde hvor 

lånefinansiering vurderes hensigtsmæssig, herunder 

gæld vedr. alment boligbyggeri, hvor ydelserne fi-

nansieres af beboerne (via huslejen) samt klimain-

vesteringer, som er godkendt af Forsyningssekreta-

riatet og efterfølgende finansieres af Frederiksberg 

Forsyning - via taksterne. 

 

Der er i 2018 lånoptaget 29,6 mio. kr. til finansiering 

af klimainvesteringer, foretaget i samarbejde med 

Frederiksberg Forsyning. Den langfristede gæld er i 

2018 yderligere nedbragt med 1.319 kr. pr. indbyg-

ger (fra 16.502 kr. i 2017 til 15.183 kr. i 2018). I 2017 

blev gælden nedbragt med 1.155 kr. pr. indbygger, 

jf. oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal, 

side 10. 

 

Balancen 

Egenkapitalen udgør 1,720 mia. kr. og er et udtryk 

for den værdi, der er tilbage hvis alle tilgodehavender 

og forpligtigelser bliver indfriet. Den fremkommer 

væsentligst ved, at der på aktivsiden er indregnet an-

lægsaktiver for i alt 6,1 mia. kr. og omsætningsakti-

ver for i alt 1,5 mia. kr.  

På passivsiden er kommunens hensatte forpligtigel-

ser til tjenestemandspensioner, åremålsansættelser, 

borgmesterpension og erstatninger indregnet med 

3,5 mia. kr. Derudover indgår gældsforpligtigelser 

med 2,4 mia. kr. 

 

I forhold til sidste år er der sket en forbedring af egen-

kapitalen med 54 mio. kr. Forbedringen skyldes væ-

sentligst regulering af pensions- og arbejdsskade-

hensættelser med 131 mio. kr., modregnet kursregu-

lering af aktier, indskudskapital mv. på 53 mio. kr.  

Jf. note 9 side 73 er udviklingen i egenkapitalen fra 

ultimo 2017 til ultimo 2018 vist. Balancen er vist på 

side 66.

Overførsler 

På driften er overført et mindreforbrug fra 2018 til 

2019 på i alt 26,3 mio. kr., hvoraf 25,5 mio. kr. er ser-

viceudgifter og finansieres af afsat pulje i 2019 og 0,8 

mio. kr. er  overførselsudgifter og derfor finansieres 

af kassen. Kassen er således ikke påvirket af drifts-

overførslerne vedrørende serviceudgifter. Under an-

læg er der i alt på udgiftssiden overført mindreudgif-

ter på 118,4 mio. kr., der væsentligst skyldes forsin-

kelser i anlægsprojekterne indenfor anlægsloftet.  

Endvidere er der overført mindreindtægter på 44,2 

mio. kr. (udenfor anlægsloftet). På det brugerfinan-

sierede område, der også er udenfor anlægsram-

men - er der overført 23,5 mio. kr. 

De overførte anlægsudgifter til 2019 indenfor an-

lægsloftet betyder tilsvarende udfordring for anlægs-

rammen i 2019. Dette håndteres ved indarbejdelse 

af en negativ pulje, der løbende i 2019 vil blive ud-

møntet via omperiodiseringer i de forventede regn-

skaber, således at det sikres at anlægsloftet overhol-

des.  

 For yderligere specifikation af overførsler se note 7 

side 72. 
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Likviditetsudvikling 

Likvide beholdninger ultimo regnskabsåret udgør 

881,2 mio. kr., hvilket er 32,1 mio. kr. mindre end 

primo året. Reduktionen skyldes en netto tilgang til 

kassen på 4,9 mio.kr. samt kursregulering (urealise-

ret kursgevinster, som reducerer ultimobeholdnin-

gen med 37,0 mio. kr.). 

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018 fremkom-

mer således: 

 

 

 

 

 

Nedenstående viser udviklingen i kommunens li-

kvide beholdninger i 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Beløb i mio. kr.   

Skattefinansieret område 104,1 

Brugerfinansierede område -31,7 

Afdrag på lån -104,8 

Optagelse af lån 29,6 

Finansforskydninger 7,7 

Kursreguleringer likvide aktiver -37,0 

Forværring af  likvide beholdninger 32,1 
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Væsentlige økonomiske nøgletal: 
 

Beløb i mio. kr. Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018   

 
          

 
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) 

          

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -587,0 -520,8 -527,8 -444,7 -366,7 

Resultat af det skattefinansierede område -276,6 -195,3 -200,9 -144,0 -104,1 

Resultat af brugerfinansieret område, drift -1,9 -6,0 -0,8 -1,3 -3,0 

Resultat af brugerfinansieret område, anlæg 10,7 14,8 9,5 15,5 34,7 

        

Balance       

  
  

    

Aktiver 
  

    

Anlægsaktiver i alt 6.586,3 6.385,3 6.173,8 6.286,5 6.143,3 

Omsætningsaktiver i alt 1.185,7 1.225,0 1.208,5 1.385,6 1.489,6 

 - Heraf likvide beholdninger 783,3 852,0 837,6 913,3 881,2 

  
  

    

Passiver 
  

    

Egenkapital -2.657,1 -2.680,9 -2.733,0 -1.666,2 -1.720,2 

Hensatte forpligtigelser -2.482,4 -2.362,6 -2.238,2 -3.588,3 -3.457,8 

Langfristet gæld -1.980,0 -1.844,8 -1.733,3 -1.585,2 -1.520,5 

 - Heraf ældreboliger -423,1 -407,5 -392,5 -377,2 -352,7 

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -28,0 -26,9 -33,7 -33,3 -33,3 

Kortfristet gæld -624,6 -695,0 -644,0 -799,1 -901,2 

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 1.006 1.108 1.147 1.133 1.221 

        

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)* 7.246 7.590 8.155 7.975 8.747 

        

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)* 20.530 19.188 17.657 16.502 15.183 

        

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.)* 199.351 203.715 206.582 212.008 221.382 

        

Udskrivningsprocent kommuneskat* 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 

        

Grundskyldspromille* 27,0 26,5 25,5 24,8 24,8 

        

Indbyggertal* 102.717 103.192 104.481 105.037 104.410 

* Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, kommunale nøgletal, marts 2019 (opgjort pr. 1.1.2018).  
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Kommunens regnskab aflægges i henhold til sty-

relsesloven og efter de retningslinjer, der er fast-

lagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- 

og Regnskabssystem for Kommuner. I Frederiks-

berg Kommune meddeles driftsbevillinger på ud-

valgsniveau. Hvert udvalg får tildelt en bruttodrifts-

bevilling, som de kan prioritere indenfor, suppleret 

med en særskilt bevilling til det brugerfinansierede 

område Renovation. 

 

Totalregnskab 

Frederiksberg Kommunes regnskab er et 

totalregnskab. Det betyder, at regnskabet omfatter 

alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet 

indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og 

passiver vedrørende de selvejende institutioner, 

som kommunen yder drifts- og anlægstilskud til.  

 

Periodisering af indtægter og udgifter 

Indtægter og udgifter er henført til det regn-

skabsår, de vedrører, uden hensyn til betalings-

tidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det 

år, hvor varen eller ydelsen er modtaget eller præ-

steret. Indtægterne er henført til det år, hvortil ret-

ten dertil er erhvervet. 

Anlægsinvesteringer periodiseres efter samme 

princip. 

 

Balancen 

På aktivsiden er der optaget finansielle, immateri-

elle og materielle anlægsaktiver (undtaget er infra-

strukturelle og rekreative aktiver såsom veje og 

parker) samt fysiske anlæg til salg. Hertil kommer 

varebeholdninger, tilgodehavender, værdipapirer 

og likvide beholdninger. 

 

Bogføringen af materielle anlægsaktiver, immate-

rielle anlægsaktiver, varebeholdninger og fysiske 

anlæg til salg sker direkte på relevante funktioner 

på hovedkonto 09 med modpost på egenkapita-

len.  

 

Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til an-

skaffelsesprisen inkl. alle indirekte omkostninger. 

Ressourceforbruget skal kunne dokumenteres og 

have medført en værdiforøgelse. 

I hovedreglen optages aktiver til anskaffelsespri-

sen (ekskl. moms). Dog er grunde og ejendomme 

erhvervet før 1999 optaget til ejendomsværdien.  

 

På passivsiden er der optaget tjenestemandsfor-

pligtelser, hensættelser vedr. generationsskifte, 

borgmesterpension og arbejdsskadeerstatninger. 

Hertil kommer kortfristede gældsforpligtelser (her-

under skyldig feriegodtgørelse til tidligere ansatte 

og ikke fastansatte (men ikke skyldige feriepenge 

vedr. personale, som har ret til løn under ferie)). 

Der indregnes ikke skyldige feriepenge, feriefri-

dage, SH-dage og ikke afregnet overarbejde til 

ikke fratrådte medarbejdere, som har ret til løn un-

der ferie. 

 

Lønudgifter til medarbejdere som bliver opsagt i 

regnskabsåret, indregnes i takt med opsigelses-

perioden uanset om medarbejderen bliver fritstillet 

eller ej. 

 

Herudover er der på passivsiden optaget langfri-

stede gældsforpligtelser (herunder finansiel lea-

singgæld) samt nettogæld vedr. fonde, legater og 

deposita.  

 

Bogføringen af finansiel leasinggæld, hensættel-

ser vedr. åremålskontrakter, borgmesterpension 

og arbejdsskadeerstatninger sker direkte på rele-

vante funktioner på hovedkonto 09 med modpost 

på egenkapitalen.  

 

Finansielt leasede aktiver optages som den lave-

ste af enten dagsværdien af det leasede aktiv el-

ler nutidsværdien af minimumsleasingydelserne 

med tillæg af omkostninger.  

 

Tjenestemandsforpligtelsen er opgjort ud fra en 

aktuarmæssig beregning pr. 31.12.2017.   

Borgmesterpensionsforpligtelsen er ligeledes op-

gjort ud fra en aktuarmæssig beregning pr. 

31.12.2017. 

 

Arbejdsskader registreres i regnskabet, når Ar-

bejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om er-

statning. Afgørelser om fremtidige forpligtigelser 

henregnes under hensatte forpligtigelser på ba-

lancen. Forpligtelsen pr. 31.12.2018 er opgjort på 

baggrund af forventede udgifter til de aktuelle ar-

bejdsskade erstatninger. 

 

En opgørelse af verserende retssager er optrykt 

under eventualrettighedsfortegnelsen, idet udfal-

det af retssagerne endnu er meget usikkert. Det 

skønnes, at disse hverken enkeltvis eller samlet 
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set har væsentlig betydning for kommunens øko-

nomi. 

 

Aktivgrænse 

Aktiver til en værdi over 100.000 kr. (inkl. eventu-

elle monterings- og installationsomkostninger) og 

varebeholdninger over 1 mio. kr. og med større 

forskydninger mellem regnskabsårene optages på 

balancen. 

 

Anlægsaktiver "bunkes" ikke, hvilket vil sige, at 

aktiver der er anskaffet ifm. en ny- eller ombyg-

ning og som ikke hver i sær – men tilsammen har 

en værdi over 100.000 kr. og som har en vis sam-

menhæng (eks. inventar) ikke aktiveres.  

 

Bunkede aktiver, der er aktiveret jf. tidligere prak-

sis (frem til og med 2009), er ikke fjernet fra ba-

lancen, men udgår i takt med at de afskrives.  

 

 

 

 

Afskrivning, op- og nedskrivning 

Afskrivninger foretages lineært over perioder, som 

varierer efter aktivernes art.  

 

Institutionsbygninger og beboelsesejendomme af-

skrives i reglen over 10-30 år, administrationsbyg-

ninger over 50 år. Tekniske installationer såsom 

varme, el og elevatorer, samt større specialudstyr 

eller køretøjer afskrives over perioder på 5-30 år. 

Inventar, herunder diverse IT-udstyr, afskrives 

over 3-10 år. Afskrivning foretages fra anskaffel-

sestidspunktet.  

 

Igangværende anlægsprojekter afskrives ikke, 

men optages på balancen med det samlede for-

brug ultimo året. Dog afskrives anlæg fra ibrugtag-

ningstidspunktet, uanset om anlægget er afsluttet. 

 

Aktiver opskrives i udgangspunktet ikke. Nedskriv-

ning finder kun sted i tilfælde af varig forringelse 

af aktivets værdi. 
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Bolig- og Ejendomsudvalget 

 

Udvalget varetager forvaltningen af de kommu-

nale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er 

henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager 

desuden kommunens myndighedsopgaver i hen-

hold til boliglovgivningen, herunder almene boli-

ger og byfornyelse.

 

 

Resultat  

På udvalgets område har der samlet været net-

tomerudgifter på driften på 2,4 mio. kr., som 

dækker over netto mindreudgifter på serviceud-

gifterne på 0,7 mio. kr., og nettomerudgifter på 

3,1 mio. kr. på overførselsudgifterne. 

 

På anlægssiden var der mindreudgifter på 3,1 mio. 

kr. og mindreindtægter på 9,5 mio. kr. 

 
Serviceudgifter/Overførslesudgifter 

 

Afvigelser

Serviceudgifter 

Byfornyelse 

Aktiviteten udviser en marginal mindreudgift på 

0,1 mio. kr.   

 

Ejendomme 

Aktiviteten udviser netto mindreudgifter på 0,4 

mio.kr. svarende til 0,5 pct. af budgettet.  

 

Budgettet styres som et nettobudget, hvor ind-
tægter og udgifter skal balancere. Der er imidler-
tid en relativ stor afvigelse i bruttobudgetterne, 
der udviser henholdsvis mindreudgifter på 6,4 
mio.kr. og mindreindtægter på 6,0 mio.kr. Dette 
skyldes ubalancer i forhold til afstemning af bud-
getterne overfor DAB, der varetager administrati-
onen af udlejningsejendommene, idet udgifter og 

Tabel 1:  

1.000 kr.  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Bolig- og U 180.187 1.436 181.623 177.849 -3.775 98

Ejendomsudvalget, i alt I -85.879 -155 -86.034 -79.875 6.159 93

Service U 151.934 2.436 154.370 147.714 -6.656 96

I -50.956 -155 -51.111 -45.196 5.915 88

Byfornyelse U 25.648 -1.388 24.260 24.141 -119 100

Ejendomme U 125.280 3.828 129.108 122.707 -6.401 95

I -50.776 -156 -50.932 -44.947 5.985 88

Grundarealer U 1.006 -4 1.002 866 -136 86

I -179 1 -179 -249 -70 139

Overførsler U 28.253 -1.000 27.254 30.135 2.881 111

I -34.923 0 -34.923 -34.679 244 99

Byfornyelse U 4.628 -1.000 3.628 3.767 139 104

I -622 0 -622 -900 -278 145

Ejendomme U 23.625 0 23.626 26.368 2.742 112

I -34.301 0 -34.301 -33.779 522 98

  
 2 % af de samlede 

bruttodriftsudgifter 
1 % af det samlede  
personale 
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indtægter ikke er blevet tilpasset det faktiske ni-
veau. Budgetfordelingen imellem indtægter og 
udgifter tilpasses i 2019.  
 

Endvidere er der under Ejendomme en række 
mindre budgetubalancer f.eks. på energiforbrug 

og ejendomsskatter, men samlet set udligner 
budgetubalancerne stort set hinanden. 

Grundarealer 

Aktiviteten udviser en marginal netto mindreudgift 

på 0,2 mio. kr. 

 

 

Overførselsudgifter 
 

Byfornyelse 

Aktiviteten vedrører renter og afdrag på lån for 

gamle byfornyelsesprojekter udført indtil midt 

1990’erne. Området udviser stort set budget-

overholdelse med en netto mindreudgift på 0,1 

mio. kr.  

Ejendomme 

Aktiviteten udviser nettomerudgifter på 3,2 mio. 

kr., og vedrører kommunens ældreboliger, der 

administreres af DAB.  

Anlæg 

 

Afvigelser
Anlægsprojekterne på Bolig og Ejendomsudval-

gets område udviser samlede mindreudgifter på 

3,1 mio. kr. og mindreindtægter på 9,5 mio. kr.  

 

Mindreudgifterne kan især henføres til forsinkel-

ser vedr. byfornyelsesprojekter på Tårnborgvej 

og Svanholmsvej for 2,7 mio. kr.. Projekterne 

gennemføres i 2019. Mindre forsinkelser gør sig 

desuden gældende for renoveringsprojekter på 

kommunens ejendomme. Dette giver samlet set 

mindreudgifter på 1,0 mio. kr., som imødegås af 

merudgifter for ca. 0,7 mio. kr. på AT-påbud og 

udbedring af skimmelforekomster.     

 

Mindreindtægterne på 9,5 mio. kr. vedrører for-

skydninger i refusionsindtægter vedrørende by-

fornyelse. 

 

 

Tillægsbevillinger
Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget merudgif-
ter på 1,4 mio. kr. og merindtægter på 0,2 mio. kr. 

på driftssiden. På anlægssiden er der tillægsbe-
vilget mindreudgifter på 2,2 mio. kr. og mindreind-
tægter på 0,6 mio. kr.

 

Drifts- og anlægsoverførsler
Fra 2017  til 2018  er der under anlæg overført 

mindreudgifter på 10,5 mio. kr. og mindreind-

tægter på 3,2 mio. kr. 

Fra 2018 til 2019 er der på drift overført nettomer-
udgifter på 0,2 mio. kr. Under anlæg er der over-
ført mindreudgifter på 10,8 mio. kr. og mindreind-
tægter på 12,7 mio. kr.

 
 
 

  

Tabel 2:                                          

1.000 kr.  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

U 68.000 -2.162 65.838 62.720 -3.118 95

I -13.750 568 -13.182 -3.688 9.494 28

Bolig- og 

Ejendomsudvalget, i alt
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Opfølgning på indholdsmål 
 

Tabel 3:              
               
Målsætning              

 

By- og Boligområder 

 

Mål: 

 Sikre et tilstrækkeligt udbud af attraktive og tidssvarende boliger 
 

Resultat: 
 

 I budget 2018 blev der afsat budget til grundkapitaltilskud til 100 nye almene boliger 
på Frederiksberg. Der er i 2018 gennemført en konkurrence blandt de almene oorganisationer, 
med henblik på at pege på projekter der muliggør etablering af flere attraktive og tidssvarende 
almene boliger. Foreløbig er et af projekterne fra konkurrencen igangsat, og der vil i 2019 blive 
fulgt op på dette, og på mulighederne for at etablere flere af konkurrenceforslagene. 
 

Mål: 

 Byfornyelse af de dårligste gårdrum og ejendomme 
 

Resultat: 
 

 Fokus har i 2018 været på renovering af ejendomme og etablering af fælles gårdan-
læg. Seks byfornyelsesprojekter, og et gårdfornyelsesprojekt, afsluttes med regnskab 2018.  
 

Mål: 

 Sikre flere grønne friarealer 

 

Resultat: 
 

 Der er flere større gårdfornyelsesprojekter i gang, som bidrager til at skabe flere 
grønne friarealer. I løbet af 2018 er der arbejdet på fem gårdfornyelsesprojekter, og et af projek-
terne afsluttes med regnskab 2018, mens resten fortsat udføres i 2019. 
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Undervisningsudvalget 

Undervisningsudvalget har ansvaret for kommu-

nens aktiviteter på undervisningsområdet. Under 

udvalget budgetlægges: Undervisning, Ung-

domsuddannelser og Ungeområdet. 

 

 

Resultat  
På udvalgets område har der været merudgifter 

på driften for 6,3 mio. kr. Merudgifterne svarer til 

0,8 pct. af budgettet. På anlægssiden har der 

netto været merudgifter for 0,237 mio. kr.          

 

Serviceudgifter og overførsler 

 
 

Afvigelser
Undervisning 

Aktiviteten Undervisning udviser en netto merudgift 

på 7,3 mio. kr. svarende til 1,0 pct., som består af 

merudgifter på 7,5 mio. kr. og merindtægter på 0,2 

mio. kr. De væsentligste afvigelser på denne aktivitet 

er som følger: 

Skoler udviser merudgifter på 7,4 mio. kr. og mindre-

indtægter på 0,4 mio. kr. Nettomerudgift på 7,8 mio. 

kr. svarende til 1,8 pct.  

Decentralt (skoler og koloni) er der nettomerudgifter 

på 3,3 mio. kr. svarende til 0,7 pct.. Merudgiften un-

der skoler fordeler sig på fem skoler, hvoraf tre har 

merudgifter på mellem 0,7 pct. og 1 pct. og to har 

væsentlige merudgifter på hhv. 2,3 pct. og 3,4 pct. 

De øvrige 5 skoler er i balance eller har mindreudgif-

ter på mellem 0,1 pct. og 0,7 pct. Der vil blive udar-

bejdet handleplaner for de to skoler med merudgifter 

på over 2 pct. Flere af de decentrale institutioner 

medbragte en merudgift fra 2017, som antyder at 

dele af merudgiften er af strukturel karakter. Af 

samme årsag er der igangsat en analyse af budget 

og styringsforudsætninger på området. 

 

Herudover har der været mindreudgifter på 0,6 mio. 

kr. (udgiften er afholdt under klubber), og merudgifter 

på 5,1 mio. kr. på de centrale konti. Merudgifterne på 

centrale konti skyldes primært merudgifter til køb af 

pladser på 1,7 mio. kr. (flere elever i 10. klasse på 

erhvervsskoler, køb af syge- og hjemmeundervis-

ning, samt modersmålsundervisning) og mindreind-

tægter fra salg af pladser til andre kommuner på 3,0 

Tabel 1:  

1.000 kr. netto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Undervisningsudvalget, U 932.665 12.299 944.964 953.297 8.332 101


i alt I     -147.078        -2.160     -149.238     -151.261      -2.023          101 

Service U 932.665 12.299 944.964 953.297 8.332 299

I     -147.078        -2.160     -149.238     -151.261      -2.023       1.938 

Undervisning U 839.818 12.786 852.603 860.086 7.483 101

I -124.257 -1.168 -125.425 -125.619 -194 100

Tandpleje U -76 76 1 0 -1 0

I 0 0 0 0 0 -

Ungdomsuddannelser U 13.666 677 14.343 13.840 -503 96

I -13 0 -13 -247 -234 1.838

Unge U 79.257 -1.240 78.017 79.371 1.353 102

I -22.808 -992 -23.800 -25.395 -1.595 107

  
       15% af de samlede 

   driftsudgifter 
          22 % af det samlede  
          personale 
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mio. kr. Heraf forventes 2,4 mio. kr. opkrævet i 2019 

(vedrørende 2018).  

I det korrigerede budget 2018 var forudsat en aktivi-

tet på 7521 elever og 335 klasser. Den faktiske, gen-

nemsnitlige aktivitet i 2018 har været 7440 elever og 

334 klasser. Heraf var 656 pladser salg til andre 

kommuner, hvoraf ca. 37 først forventes opkrævet i 

2019, jf. ovenfor. Frederiksberg Kommune købte 

323 pladser i andre kommuners folkeskoler og der er 

afregnet for 15 helårspladser i ekstern modtagertil-

bud i 2018, heraf 5 vedrørende tidligere år. Herud-

over er der køb af undervisning til plejebørn og støtte 

i almen folkeskole, i alt 9,0 årselever i 2018. Endvi-

dere løbende udgifter til Syge- og hjemundervisning 

på hospitaler, i alt 25 elever i  2018. 

Fællesrådgivningen for Børn og Unge udviser netto-

merudgifter på 0,3 mio. kr., svarende til 1,3 pct. af 

budgettet. Merudgiften vedrører primært udgifter til 

personale. 

Skolefritidsordninger udviser mindreudgifter på 0,5 

mio. kr. Indtægterne balancerer.   

Mindreudgifterne består af en række mer/mindreud-

gifter på den centrale ramme. Den decentrale ramme 

balancerer. I det korrigerede budget 2018 var forud-

sat en aktivitet på 3322. Der var 3321 børn i SFO 

hvilket er 1 barn færre end den faktiske gennemsnit-

lige aktivitet i 2018. Disse tal er inklusiv salg af plad-

ser til børn fra anden kommune. Der er solgt 11 plad-

ser færre i SFO end budgetlagt, der var budgetlagt 

med et salg på 127 SFO-pladser, den faktiske aktivi-

tet i 2018 var 116 pladser. Der er købt 10 SFO-plad-

ser i 2018, hvilket svarer til den budgetlagte aktivitet  

Befordring af elever udviser nettomerudgifter på 0,7 

mio. til elever der modtager specialundervisning. 

Dette dækker over merudgifter på 0,5 mio.  kr. og 

mindreindtægter for befordring af udenbys elever på 

0,2 mio. kr. 

Specialundervisning udviser mindreudgifter på i alt 

1,2 mio. kr. Indtægterne balancerer.Der er i 2018 gi-

vet tillægsbevillinger på 5,9 mio. kr. finansieret in-

denfor Undervisningsudvalgets ramme. Mindreudgif-

terne skal ses i denne sammenhæng.  

Området har været udfordret gennem flere år, og der 

er fortsat øget fokus på styring af området. Der er 

købt specialundervisning udenfor kommunen til i alt 

91,8 helårselever, heraf 30,1 plejebørn. Der har væ-

ret 199 elever i kommunens specialskoler. Heraf er i 

alt 15,7 pladser solgt til andre kommuner. 

Bidrag til statslige og private skoler udviser merud-

gifter på 0,4 mio. kr. Der er afholdt udgifter for 1958 

elever i privatskole og 673 elever i privat SFO, som 

har været indskrevet i privatskolerne i skoleåret 

2017/18. 

Efterskoler og ungdomskostskoler udviser mindre-

udgifter på i alt 0,2 mio. kr. Der er afholdt udgifter til 

272 elever i skoleåret 2017/18.  

Ungdomsuddannelse 

Aktiviteten Ungdomsuddannelse udviser mindreud-

gifter på 0,5 mio. kr. og merindtægter på 0,2 mio. kr. 

Ungdomsskole udviser nettomindreudgifter på 0,1 

mio. kr. 

Produktionsskoler viser mindreudgifter på 0,5 mio. 

kr. Der er afholdt udgifter for i alt 47 elever, 13 elever 

færre end forudsat i budgettet. 

Forberedende voksenuddannelse for unge under 18 

år udviser mindreudgifter på i alt 0,1 mio. kr. Der er 

afholdt udgifter til én elev i 2018. 

Unge 

Aktiviteten Unge viser nettomindreudgifter på 0,3 

mio. kr., og består af merudgifter på 1,3 mio. kr. og 

merindtægter på 1,6 mio. kr.  

Klubber udviser nettomerudgifter på 1,5 mio. kr., 

svarende til 3,0 pct. af budgettet. De decentrale in-

stitutioner har nettomerudgifter på 0,9 mio. kr. Heraf 

vedrører 0,6 mio. kr. udgifter som er afholdt under 

klubber, men hvor budgettet ligger under skoler.  På 

centrale konti er der netto 0,6 mio. kr. i merudgift på 

fælleskonti. 

I det korrigerede budget 2018 var forudsat en aktivi-

tet på 2997 indmeldte i fritidsklub og 664 indmeldte i 

ungdomsklub. Den faktiske, gennemsnitlige aktivitet 

i 2018 har været på 2969 indmeldte i fritidsklub og 

765 indmeldte i ungdomsklub, således 28 færre klub-

børn og 101 flere ungdomsklubbørn.  

Der er købt 141 klubpladser og 6 ungdomsklubplad-

ser i 2018, hvilket er hhv. 31 flere og 5 færre end 

budgetlagt. Der er solgt 382 klubpladser og 115 ung-

domsklubpladser, hvilket er hhv. 2 færre og 24 flere 

end budgetlagt.  

SSP og gadepiloter udviser en mindreudgift på 1,7 

mio. kr. Beløbet vedrører en mindreudgift under ga-

depiloterne på 0,8 mio. kr. samt mindreudgifter på 

1,0 mio. kr. under SSP, som rummer projektet ”Fo-

rebyggelse af hærværk på skolerne”, hvoraf 353 t.kr. 

overføres til 2019. 
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Anlæg 

 

Afvigelser

Anlægsprojketer under Undervisningsudvalget udvi-

ser samlet merudgifter på 0,2 mio.kr. i 2018. 

Den samlede afvigelse vedrører en række projekter: 

Mindreudgifter: 

Udvidelse af Tandklinikken på Skolen på Bülowsvej 

(1,2 mio.kr.), mindreudgifterne skyldes, at der ude-

står maling på tandklinikken, samt udførelse af 

strømstik til tandbussen på daginstitutioner. 

Renovering af skolegårde med klimatilpasning (0,7 

mio.kr.), mindreudgifterne skyldes primært, at der 

ikke er foretaget projektering på Ny Hollændersko-

len, da dette afventer den generelle renovering på 

skolen. 

Skolen på Duevej, udbygning (0,6 mio.kr.), mindre-

udgifterne skyldes tilbagehold til ventilation, rådgiv-

ning og det resterende af entreprisen. 

Opgradering af kunstgræsbaner på fire af byens sko-

ler (0,4 mio.kr.), mindreudgifterne skyldes, at ba-

nerne ikke blev endeligt færdiggjort i 2018, og der 

udestår derfor de sidste afregninger. 

Skole-IT: Netværksdækning af det fulde ude- og 

indeareal (0,3 mio.kr.), mindreudgifterne skyldes for-

sinkelse hos leverandør. 

 

Merudgifter: 

Skolen på Grundtvigsvej (2,0 mio.kr.), merudgifterne 

skyldes bl.a. ekstra omkostninger til færdiggørelse af 

tagterasse, samt indkøb af IT-udstyr, gardiner, låse 

mm., der ikke var indeholdt i den oprindelige dispo-

nering. 

Udvidelse af skolegård ved Skolen på Grundtvigsvej 

(0,5 mio.kr.). 

Skoleforlig 2017 – Faglokaler Ny Hollænderskolen 

(0,4 mio.kr.), merudgifterne skyldes, at forbrug blev 

fremskyndet pga. generelt mindreforbrug på anlæg. 

Klub Vagtelvej (0,2 mio.kr.), merudgifterne skyldes 

ekstra udgifter til arbejdet på støjpulje. 

Herudover er der en række mindre afvigelser, der 

samlet giver merudgifter på 0,3 mio.kr. Størstedelen 

af de nævnte projekter vedrører ikke-afsluttede pro-

jekter, der fortsætter i 2019. Dog afsluttes Klub Vag-

telvej i 2018. 

 

Tillægsbevillinger
Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget merudgifter 

på 12,3 mio. kr. og merindtægter på 2,2 mio. kr. på 

driftssiden.  

På anlægssiden er der tillægsbevilget  merudgifter 

på 18,2 mio. kr. og merindtægter på  9,6 mio. kr.

 

Drifts- og anlægsoverførsler 
Fra 2017 til 2018 er der overført mindreudgifter på 

10,1 mio. kr. på driften og nettomindreudgifter under 

anlæg på 15,1 mio. kr. 

 

Fra 2018 til 2019 er der overført mindreudgifter på 

0,5 mio. kr.  på driften og mindreudgifter under anlæg 

på 15,9 mio. kr.

 

 

Tabel 2:                                          

1.000 kr. brutto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Undervisningsudvalget, U 44.341 18.235 62.576 62.810 234 100

i alt I 0 -9.596 -9.596 -9.593 3 100
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Opfølgning på indholdsmål
 

Tabel 3:              
               
Målsætning              

Folkeskolereformen udmøntes frem mod 2020, med afsæt i de fire ”Frederiksbergprincipper”:  

1) Fokus på fremdrift i læring 

2) Skolen ud i verden, verden ind i skolen – den åbne skole 

3) Skolen er tryg, motiverende og aktiverende, og 

4) Fælles ansvar for børnenes udvikling 

Undervisningsudvalget har fastlagt tre overordnede målsætninger for de kommende år. Se ud-
dybning nedenfor.   

Indholdsmål 1. Inklusion 
Inklusionsindsatsen i Frederiksberg Kommune bygger på følgende fire tiltag:  

1. Tiltag der mindsker eksklusion fra almenområdet  

2. Tiltag der muliggør en tilbagevenden fra specialområdet til almenområdet 

3. Tiltag der kompetenceudvikler medarbejdere og sikrer systematisk vidensdeling 

4. Støttetiltag til medarbejdere, der arbejder med børnene 

Der er i overensstemmelse med strategien vedtaget en finansieringsmodel, der understøtter 
etablering af inkluderende miljøer på alle skoler. 

Resultat:  
I 2018-2019 gennemføres et fælles projekt på tværs af skoler, familieafdeling og fællesrådgivning 
om samarbejde og koordinering vedr. børn med særlige udfordringer og i udfordrende positioner. 
Projektet er centreret om arbejdsgange og prioriteringer i skolernes pædagogiske læringscentre, 
PLC. Undervisningsudvalget behandlede den 14. august 2017 (Sag 113) analyse af specialun-
dervisningsområdet i Frederiksberg Kommune, og der er med afsæt heri påbegyndt udvikling af 
mellemtilbud, som delvist bygger på forsøg med udslusningsklasse på Skolen på La Cours Vej. 
Undervisningsudvalget sendte den 20. august 2018 (Sag 150) et forslag til etablering af et mel-
lemtilbud i høring. Alle skolebestyrelser, Område-MED og Handicaprådet har tilkendegivet, at de 
støtter oprettelsen af mellemtilbud. Forvaltningen er i dialog om den fysiske placering af et mel-
lemtilbud.  
 
Indholdsmål 2. Ungdomsuddannelse 
Den nationale målsætning for ungdomsuddannelse indebærer, at 95 pct. af en ungdomsårgang 
skal gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.  

Samtlige partier i Folketinget har den 13. oktober 2017 indgået en omfattende aftale om en For-
beredende Grunduddannelse (FGU), som skal implementeres i budgetperioden. 

Analyser har afdækket fire indsatsområder: 

1. Styrke motivationen for skolegang 

2. Løfte eleverne fagligt 

3. Styrke de unges selvstændighed og ansvarsfølelse 

4. Styrke vejledningsindsatsen.  

Resultat: 
Andelen af unge som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet 9. klasse er 
stigende medens andelen som er i gang efter 9 mdr. generelt er faldende.  
 
For at imødegå denne udvikling er der i regi af Mønsterbryderudvalget iværksat en række tiltag 
omkring kvalificeret overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, koordination af konkret ind-
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Tabel 3:              
               
Målsætning              

sats mod elevfravær, fritidsjob til fokuselever på Tre Falke Skolen, Skolen på Duevej og Sønder-
markskolen samt udvidelse af skolesocialrådgiverfunktionen. (Kilde: Kvalitetsrapporten 2018, 
Sag 28 i Undervisningsudvalget 5. februar 2018) 
 
 
Indholdsmål 3. Et trygt lokalområde 
Frederiksberg skal fortsat opleves som et trygt sted at bo og færdes.  

SSP-indsatsen, der retter sig mod kriminalitetstruede unge, er forankret i netværksgrupper om-
kring den enkelte skole.   

 
Resultat:  
Netværksgrupperne på de enkelte skoler er etableret. Undervisningsudvalget fik den 14. januar 
2019 (Sag 6) en orientering om SSP-arbejdet i Frederiksberg Kommune som viser, at udviklingen 
af antal mistanker og sigtelser mod unge under 18 er faldet markant i perioden 2006-2016. 
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Ældre- og Omsorgsudvalget 

Ældre- og Omsorgsudvalget har ansvaret for og priori-

terer indsatsen vedrørende kommunens aktiviteter på 

ældre- og omsorgsområdet. Under udvalget budget-

lægges aktiviteterne: Omsorgstilbud, hjælpemidler 

samt sundhed. 

 

Resultat  
 

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område har der i 

2018 været nettomindreudgifter på driften på 11,1 

mio. kr. Dette dækker over nettomindreudgifter på 

9,4 mio. kr. under serviceudgifter og nettomindreud-

gifter på 1,7 mio. kr. på overførselsudgifter. Disse 

svarer til en samlet afvigelse på 1,3 pct. af det korri-

gerede budget.  

 

 

På anlægssiden er der på Ældre- og Omsorgsud-

valgets område samlet set nettomindreudgifter på i 

alt 1,7 mio. kr. Disse vedrører primært anlægspro-

jekter, der fortsætter ind i 2019. 

 

De nærmere årsager til afvigelserne følger i næste 

afsnit.

 

Serviceudgifter og overførsler 

 

Afvigelser 
 
Serviceudgifter 

Den samlede nettoafvigelse på 9,4 mio. kr. dækker 
over henholdsvis merudgifter på 8,2 mio. kr. og 
merindtægter på 17,6 mio. kr. De høje bruttoafvigel-
ser skyldes primært en uhensigtsmæssig placering 
af de selvejende plejecentres indtægts- og udgifts-
budgetter, hvilket har givet modsatrettede afvigelser 
på ca. 15 mio. kr. under både udgifter og indtægter.  
 

Når der korrigeres for disse tekniske afvigelser, be-
står den samlede nettomindreudgift af henholdsvis 
mindreudgifter på 6,8 mio. kr. og merindtægter på 
2,6 mio. kr. Den samlede mindreudgift skyldes ho-
vedsageligt en mindre efterspørgsel efter hjemme-
plejeydelser og en mindreudgift på plejeboligområ-
det.  

Tabel 1:  

1.000 kr. netto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Ældre- og U 1.006.414 33.336 1.039.750 1.045.478 5.728 101

Omsorgsudvalget, i alt I           -158.425          -18.409        -176.834       -193.663 -16.829 110

Service U 1.003.820 32.372 1.036.192 1.044.393 8.201 101

I           -156.559          -18.409        -174.968       -192.598       -17.630          110 

Omsorg U 900.837 17.466 918.303 926.673 8.370 101

I -148.797 -17.364 -166.161 -184.603 -18.442 111

Hjælpemidler U 50.866 7.054 57.920 57.094 -826 99

I -2.572 0 -2.572 -2.763 -191 107

Sundhed U 52.117 7.852 59.969 60.626 657 101

I -5.190 -1.045 -6.235 -5.232 1.003 84

Overførsler U 2.594 964 3.558 1.085 -2.473 30

I               -1.866                 -              -1.866           -1.065            801            57 

Omsorg U 2.597 961 3.558 1.085 -2.473 30

I -1.866 0 -1.866 -1.055 811 57

Hjælpemidler mv. U -3 3 0 0 0 -

I 0 0 0 -10 -10 -

 
    16 % af de samlede 

   driftsudgifter 
       23 % af det samlede  
      personale 

 



Ældre- og Omsorgsudvalget  side 22 

 
 
 

 

 
Omsorg 
Aktiviteten Omsorg udviser nettomindreudgifter på 
10,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er som føl-
ger: 
Hjemmeplejeområdet udviser samlet set mindreud-
gifter på 9,8 mio. kr., der dækker over en række 
modsatrettede bruttoafvigelser på området.   
 
Hjemmeplejeområdet har i løbet af 2018 implemen-
teret et nyt sundheds- og omsorgssystem. Imple-
menteringen er generelt gået godt, og kommunens 
hjemmehjælpsmodtagere er ikke blevet påvirket ne-
gativt af det nye system. Konverteringen af databa-
ser, samt opbygningen af nye dataudtræk har dog 
året igennem givet en række udfordringer i forbin-
delse med implementeringen. Konkret har det bety-
det, at området har haft meget svært ved at lave ret-
visende prognoser for udgifterne til hjemmeplejen 
på grund af manglende data.  
 
Størstedelen af disse dataudfordringer blev løst ul-
timo december måned, og det var først herefter mu-
ligt at beregne nye aktivitetsdata på området. 
 
Den primære årsag til områdets mindreudgifter kan 
tilskrives myndighedsområdet, hvor der blandt an-
det ses mindreudgifter på i alt 6,8 mio. kr. i forhold 
til køb af hjemmeplejeydelser. Dertil kommer netto-
mindreudgifter på i alt 1,2 mio. kr. under diverse an-
dre ordninger på området. 
 
Mindreudgiften vedrørende køb af hjemmepleje-
ydelser skyldes formodentligt at effekten af de reha-
biliterende indsatser, og de efterfølgende revisitati-
oner i 2017, har været større, end det niveau, der 
blev lagt til grund ved demografireguleringen af bud-
gettet for 2018. Udviklingen ses både blandt de pri-
vate og den kommunale leverandør, og den vil blive 
analyseret nærmere i løbet af 2019. 
 
Den kommunale hjemmepleje er aktivitetsstyret, 
hvilket betyder, at budgettet er afhængigt af de akti-
viteter, som myndighedsområdet bestiller. Den leve-
rede hjemmepleje varierer henover året og fra år til 
år, hvorfor der er stor usikkerhed omkring institutio-
nens budget helt frem til regnskabsafslutningen. 
Samtidigt er det en betingelse, at den kommunale 
hjemmepleje altid skal kunne levere de ydelser, som 
myndighedsområdet bestiller, hvilket udfordrer den 
kommunale hjemmeplejes tilpasning af udgiftsni-
veauet ved aktivitetsændringer.  
 
Disse usikkerheder gjorde sig i særdeleshed gæl-
dende i 2018, hvor dataudfordringerne omkring det 
nye sundheds- og omsorgssystem betød, at den 
kommunale hjemmeplejes indtægter fra myndig-
hedsområdet blev nedjusteret med ca. 2,3 mio. kr. 
umiddelbart inden regnskabsafslutningen. Den 
Kommunale Hjemmepleje havde dermed reelt ikke 

mulighed for at tilpasse udgiftsniveauet til den ned-
justerede afregning, og endte derfor med et merfor-
brug på cirka 1,8 mio. kr. 
 
Derudover er der mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til 
elever på ældre- og omsorgsområdet. Udgiften til 
elever varierer fra år til år, og afhænger af hvor 
mange elever Frederiksberg Kommune modtager 
fra uddannelsesinstitutionerne. Kommunen har i 
2018 modtaget færre elever end forventet.  
 
Endelig er der en række mindre modsatrettede afvi-
gelser der netto giver en mindreudgift på 3,1 mio. kr. 
Størstedelen af disse kan tilskrives teknik, der ved-
rører madservice, der giver en merindtægt på områ-
det. (jf. bemærkning under afsnit Diverse). 
 
Boligtilbud udviser nettomindreudgifter på 5,3 mio. 
kr., der dækker over en række modsatrettede brut-
toafvigelser på området.  
 
Plejecentrene udviser samlet set netto mindreudgif-
ter på 1,4 mio. kr., der dækker over en række mod-
satrettede bruttoafvigelser på de kommunale og 
selvejende plejecentre. Alle afvigelser på de enkelte 
plejecentre ligger inden for den tilladte overførsels-
ramme. I 2018 blev der desuden tillægsbevilget en 
pulje på 2,6 mio. kr., der skulle anvendes til at hånd-
tere et forventet merforbrug på en selvejende insti-
tution. Institutionen udviste dog, modsat forventnin-
gen, budgetbalance ved udgangen af 2018. De re-
serverede midler udgør derfor en yderligere mindre-
udgift under boligtilbud.   
 
På boligtilbud har der derudover været en række 
mindreudgifter på i alt 1,2 mio. kr. vedrørende afledt 
drift i forbindelse med anlægsprojekter, der er blevet 
udskudt i løbet af 2018.  
 
Ud over de primære afvigelser på boligtilbud, ses 
der en række mindre modsatrettede afvigelser, der 
netto udgør 0,1 mio. kr. i mindreudgifter. 
 
Diverse 
På tværs af omsorgsområdet ses en række mindre 
modsatrettede afvigelser, der i alt giver merudgifter 
på 5,0 mio. kr. Størstedelen af disse kan tilskrives 
modposten til teknik vedrørende madservice, der gi-
ver en merindtægt under hjemmeplejeområdet, jf. 
bem. ovenfor). 
 
Hjælpemidler 
Hjælpemiddelområdet udviser mindreudgifter på 1,0 
mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at efterspørgslen 
efter plejevederlag har været lavere end forventet i 
de sidste måneder af 2018. 
 
Sundhed 
Sundhed udviser merudgifter på knap 1,7 mio. kr. 
De væsentligste afvigelser er som følger: 
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Genoptræningsområdet har merudgifter på 1,2 mio. 
kr., hvilket skyldes den specialiserede rehabilitering. 
Siden 2015 har kommunen haft opgaven med spe-
cialiseret rehabilitering, som er rehabilitering for bor-
gere som har erhvervet hjerneskade eller andre 
komplicerede sygdomme. Disse borgere har ofte 
behov for en særlig neurofaglig indsats. Denne ind-
sats er omkostningsfuld og det er svært at vurdere 
omfanget af behovet. Udgifterne til området har væ-
ret stigende, og det forventes, at områdets økonomi 
også fremadrettet vil være udfordret.  
 
Sundhedsfremme udviser mindreudgifter på 1,5 
mio. kr. vedrørende et forsinket projekt, der er finan-
sieret af værdighedsmilliarden. Mindreudgiften vil 
derfor blive overført til 2019. 
 
Andre sundhedsudgifter udviser i alt merudgifter på 
0,9 mio. kr., hvoraf størstedelen kan tilskrives pleje-
takster vedrørende psykiatri og kan henføres til en 
specifik sag. 
 
På Vederlagsfri fysioterapi er der merudgifter på i alt 
1,1 mio. kr. Ydelserne visiteres af de praktiserende 
læger, hvilket gør det svært at styre kommunens ud-

gifter til området. Udgiftspresset på området forven-
tes at fortsætte i de kommende år, og de økonomi-
ske rammer forventes derfor også at være udfordret 
fremadrettet.   
 
Værdighedsmilliarden 
På Ældre- og Omsorgsudvalgets område har der 
været budgetteret med aktiviteter vedrørende vær-
dighedsmilliarden på 17,0 mio. kr. i 2018. Dertil 
kommer overførte mindreudgifter fra 2017 på 0,9 
mio. kr.  
 
Der ses i 2018 mindreudgifter på i alt 1,6 mio. kr. 
vedrørende aktiviteterne under værdighedsmilliar-
den. Kommunen vil ansøge ministeriet om tilladelse 
til at overføre disse midler til 2019. 
 
Aktiviteterne under værdighedsmilliarden fordeler 
sig på tværs af hele udvalget.  

 
Overførselsudgifter 
På Ældre- og Omsorgsudvalgets overførselsudgif-
ter er der samlet mindreudgifter på 1,7 mio. kr., som 
hovedsagelig kan relateres til mindreudgifter vedrø-
rende  tomgangsleje.

Anlæg 

 
 

Afvigelser 
Den samlede nettomindreudgift  i 2018 på 1,7 mio. 
kr. under anlægsprojekterne på Ældre og Omsorgs-
udvalget dækker over henholdsvis mindreudgifter på 
2,6 mio. kr. og merudgifter på 0,9 mio. kr.  
 
De afsluttede anlægsprojekter på Borgmester Fi-
schersvej balancerer overordnet set, hvorfor afvigel-
serne hovedsageligt vedrører projekter under pleje-
boligmoderniseringen, der vil fortsætte ind i 2019.  
 

Mindreudgifterne kan primært tilskrives anlægspro-
jektet plejehjemsmoderniseringen af Akaciegården, 
hvor der udestår udgifter vedrørende servicearealet. 
Arbejdet forventes at være færdige i 2019. Mindre-
udgifterne på projektet er 0,5 mio. kr. i 2018.  
 
Endelig er der en række mindre modsatrettede afvi-
gelser, der i alt udgør nettomindreudgifter på 1,2 mio. 
kr. 

Tillægsbevillinger 
Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget merudgifter 
på 33,3 mio. kr.  og merindtægter på 18,4 mio. kr. på 
driftssiden.  

På anlægssiden er der tillægsbevilget mindreudgifter 
på 97,7 mio. kr. og merindtægter på 6,2 mio. kr. 
 
 

Drifts- og anlægsoverførsler 
Fra 2017 til 2018 er der overført mindreudgifter på 
3,1 mio. kr. under drift og hhv. mindreudgifter på 
11,4 mio. kr. og mindreindtægter på 6,2 mio. kr. un-
der anlæg.  

Fra 2018 til 2019 er der overført merudgifter på 0,2 
mio. kr. under drift og hhv. mindreudgifter på 1,6 
mio. kr. under anlæg. 

Tabel 2:                                          

1.000 kr. brutto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Ældre og Omsorgs- U 112.932 -97.660 15.272 13.597 -1.675 89

udvalget, i alt I 0 -6.200 -6.200 -6.200 0 100
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Opfølgning på indholdsmål 
Tabel 3:              
                
Målsætning              

 
Indholdsmål 1: Tryghed – hjælp når behovet opstår 
Et af hovedmålene i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er ’Tryghed – hjælp når behovet op-
står’.  

På dette område har Ældre- og Omsorgsudvalget vedtaget flere konkrete mål f.eks. vedrørende 
nødopkald og ventetid til plejebolig: 
  

 Mindst 90 pct. af nødopkaldene skal have en responstid på højest 30 minutter fra en hjem-
mesygeplejerske. 
 

Resultat: Med 88 pct. af nødopkaldene med en responstid på højest 30 minutter i 1. kvartal 2018 
er målet stort set opfyldt, se Resultatrapport på ældreområdet pr. marts 2018, Ældre- og Om-
sorgsudvalget d. 4. juni 2018, punkt 59. Pga. implementeringen af nyt sundheds- og omsorgssy-
stem (Cura) er der ikke fremlagt yderligere resultatrapporter i 2018. 

 

 Ventetiden til plejebolig skal maksimalt være på 2 måneder for borgere, som ønsker en uspe-
cificeret plejebolig. 
 

Resultat: Ved seneste resultatrapport for 1. kvartal 2018 (Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni 
2018, punkt 59) var målet opfyldt for de borgere, som er omfattet af plejeboliggaranti, dvs. borgere 
uden et specifikt ønske. Der var dog vanskeligheder med at opfylde målet for borgere med et 
specifikt ønske. Pga. implementeringen af nyt sundheds- og omsorgssystem (Cura) er der ikke 
fremlagt yderligere resultatrapporter i 2018, og det har ikke været muligt systematisk at opgøre 
ventetiden til plejeboliger.  

Kommunen har dog kunnet konstatere et stigende pres på ventelisten i den resterende del af 
2018. Det har i flere tilfælde betydet, at kommunen ikke har kunnet overholde plejeboliggarantien. 
Der vil være særligt fokus på denne problemstilling frem mod opdateringen af prognoserne til 
Masterplan for modernisering af plejeboliger i 2019, således at disse udfordringer vil kunne blive 
undgået fremadrettet.  

 
Indholdsmål 2: Aktiv og selvhjulpen længst muligt 
Et andet hovedmål i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er ’Aktiv og selvhjulpen længst muligt’. 

En overordnet indikator for dette mål er andelen af ældre borgere, som har kontakt med og mod-
tager hjælp fra et kommunalt tilbud. 

Hverdagsrehabiliteringsindsatsen er et afgørende fokusområde til at opfylde dette hovedmål. 
Hverdagsrehabilitering svarer til at gennemføre træning med det mål at ældre genvinder og/eller 
vedligeholder færdigheder. 

Konkrete indikatorer på hverdagsrehabilitering er: 

 Antal og andel med en positiv effekt af hverdagsrehabiliterende træning. 

 Gennemførte hverdagsrehabiliteringsforløb. 
 
Vedtagelsen af budget 2018 understøtter dette mål med tiltaget ”Rehabilitering og fokus på effekt 
på hjælpemiddelområdet”. 
 
Resultat: Målene for det startede rehabiliteringsforløb og forløb afsluttet med positiv effekt opfyl-
des i 1. kvartal 2018. Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen i Resultatrapporten på ældre-
området pr. marts 2018, Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018, punkt 59. Pga. implemente-
ringen af nyt sundheds- og omsorgssystem (Cura) er der ikke fremlagt yderligere resultatrapporter 
i 2018.  
 
 
Indholdsmål 3: Det lokale sundhedsvæsen. 
Et tredje hovedmål i Frederiksberg Kommunes ældrepolitik er ’Det lokale sundhedsvæsen’. 
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Tabel 3:              
                
Målsætning              

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med at videreudvikle det lokale sundhedsvæsen så-
dan, at sundhedsindsatsen bærer præg af sammenhæng og kvalitet.  

Sundhedsindsatsen skal også i højere grad integreres i tværgående indsatser, særligt på social- 
og beskæftigelsesområderne. 

Tre centrale indikatorer for dette arbejde er: 

 Udviklingen i antallet af ventedage efter færdigbehandling på et sygehus. 

 Udviklingen i akutte indlæggelser. 

 Udviklingen i genindlæggelser. 
 
Resultat: Der er redegjort for målopfyldelsen i Resultatrapporten på ældreområdet pr. marts 2018, 
Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018, punkt 59. Pga. implementeringen af nyt sundheds- 
og omsorgssystem (Cura) er der ikke lavet yderligere resultatrapporter i 2018. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 

 

Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret og prioriterer 

indsatsen for kommunens aktiviteter på Kultur- og 

Fritidsområdet. Under udvalget budgetlægges aktivi-

teterne Idræt og Folkeoplysning samt Biblioteker og 

Kultur. 

 

 

Resultat  
Der er i 2018 samlede nettomindreudgifter på ud-

valgets område på 4,2 mio.kr., heraf mindreudgif-

ter på 6,9 mio. kr. og mindreindtægter på 2,7 mio. 

kr.  

På anlægssiden er der mindreudgifter på 0,4 mio. 

kr. og mindreindtægter på 14,0 mio. kr. 

 

Serviceudgifter og overførsler 

 

Afvigelser
 

Idræt og Folkeoplysning 

På aktiviteten Idræt og Folkeoplysning fremkom-

mer nettomerudgifter på 3,3 mio. kr., dels i form 

af mindreudgifter på 5,3 mio. kr., dels i form af 

mindreindtægter på 2,0 mio. kr.  

 

Nettomindreudgifterne på det samlede folkeop-

lysningsområde, herunder lokaletilskud, pensio-

nisttilskud, mellemkommunale betalinger og af-

tenskoleundervisning, udgør 2,2 mio. kr.  Det 

skyldes primært ekstraordinære lave betalinger til 

andre kommuner på 1,2 mio. kr. og lavere udgif-

ter på det øvrige voksenundervisningsområde, 

inkl. pensionisttilskud og handicapbefordring på 

1,0 mio. kr., forårsaget af bl.a. tilbagebetalinger i 

2018.  

 

 

Svømmehallen har mindreudgifter på 1,8 mio. kr., 

som delvist opvejes af mindreindtægter på 1,5 

mio. kr. I efteråret blev der tillægsbevilget en min-

dreindtægt på 1,6 mio. kr. vedr. Frb. Svømmehal, 

og som følge af svømmehallens fortsatte drifts-

mæssige udfordringer kan det også i 2019 for-

ventes, at der vil være risiko for mindreindtægter 

ift. budgettet.  

 

Det øvrige idrætsområde udviser samlede min-

dreudgifter på 0,8 mio. kr. 

 

Bibliotek og Kultur 

Aktiviteten Biblioteker og Kultur udviser mindre-

udgifter på 0,9 mio. kr. 

 

Dette skyldes bl.a., at Kulturkalenderen har en 

mindreudgift på 0,5 mio. kr., mens biblioteket har 

en samlet nettomindreudgift på 0,4 mio. kr.,  

Tabel 1:  

1.000 kr. netto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

U 208.639 -1.251 207.389 200.540 -6.849 97

I      -31.242            981      -30.261      -27.590       2.671            91 

Service U 208.639 -1.251 207.389 200.540 -6.849 97

I      -31.242            981      -30.261      -27.590       2.671            91 

Idræt og folkeoplysning U 104.940 -6.751 98.190 92.949 -5.241 95

I -24.828 1.686 -23.141 -21.186 1.956 92

Biblioteker og kultur U 103.699 5.500 109.199 107.591 -1.608 99

I -6.414 -705 -7.120 -6.404 715 90

Kultur- og 

Fritidsudvalget, i alt

 
       3 % af de samlede 

   driftsudgifter 
                    2 % af det samlede  
                    personale 
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Anlæg 

 

 

Afvigelser
 
Anlæg under Kultur- og Fritidsudvalget udviser 

samlede mindreudgifter på 0,4 mio. kr., og min-

dreindtægter på 14,0 mio. kr.  

 

Mindreindtægten på 14,0 mio. kr. vedrører KU.BE 

og hænger sammen med forskydninger i betalin-

gerne fra Real Dania og Lokale og Anlægsfon-

den, herunder som følge af en forsikringssag. Af-

vigelserne overføres til 2019.  

 

Tillægsbevillinger
Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget merud-

gifter på 1,3 mio. kr., og mindreindtægter på 1,0 

mio. kr. på driftssiden.  

På anlægssiden er der tillægsbevilget 21,2 mio. 

kr. i mindreudgifter og 14,0 mio. kr. i merindtæg-

ter.

 

Drifts- og anlægsoverførsler
Fra 2017 til 2018 er der overført mindreudgifter 

på 1,3 mio. kr. under service. På anlægssiden er 

der overført mindreudgifter på 11,1 mio. kr. og 

mindreindtægter på 14,0 mio. kr.  

Fra 2018 til 2019 er der overført mindreudgifter 

på 1,7 mio. kr. under service. På anlægssiden er 

der overført mindreudgifter på 7,1 mio. kr. og min-

dreindtægter på 14,1 mio. kr.

 

Opfølgning på indholdsmål 
Tabel 3:              

                

Målsætning             

 

1 Kultur- og Fritidspolitik 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2015 – 2018. 

Politikken er bygget op om nedenstående 2 visioner: 

 

1. Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk 

profil. 

2. Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 2:                                          

1.000 kr. brutto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Kultur- og U 32.092 -21.160 10.932 10.536 -396 96

Fritidsudvalget, i alt I 0 -14.026 -14.026 0 14.026 0
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Tabel 3:              

                

Målsætning             

Effektmål: 
For hver af de 2 visioner er opstillet en række effektmål, dels for det kulturelle område, og dels 
for idræts- og fritidsområdet. I 2018 vil indsatsen især koncentrere sig om: 

1. At fortsætte arbejdet med at skærpe profilerne i de kulturelle institutioner med afsæt i vi-
sionen om høj kvalitet. 

2. At fortsætte arbejdet med at skabe samarbejdsformer med skolerne, som sikrer kvalitet 
og bredde i de kultur- og fritidstilbud, som skoleelever møder i deres hverdag. 

3. At fortsætte arbejdet med at optimere udnyttelsen af kapaciteten i anlæg og faciliteter – 
bl.a. på baggrund af en omfattende kapacitetsanalyse udarbejdet i 2016 

4. At fortsætte arbejdet med at række ud til flere forskellige brugergrupper end dem, der 
traditionelt involverer sig i kultur- og fritidslivet. 

5. At påbegynde udmøntningen af visitationsaftalen om Bevæg dig for livet. 

Resultat: 

1. I 2018 er arbejdet med at skærpe profilerne i de kulturelle institutioner fortsat. Siden åbningen i 

september 2016 har tilstrømningen til KU.BE været massiv. I 2018 er oplevet besøgstal på 

300.000. Der arbejdes løbende på at skære profilen til og opnå de rette balancer i KU.BE. Andre 

eksempler på systematisk profilarbejde er teatrene Riddersalen og Aveny-T, som i 2018 har ar-

bejdet videre med at udvikle deres børnefamilie- hhv. ungeprofil. Også Frederiksbergmuseerne 

med dets 5 forskellige enheder og Musikhøjskolen arbejder løbende med at skærpe profilerne. 

 

2. Kultur- og Fritidsområdet har været rigt repræsenteret i ”åben skole”-initiativerne i Frederiksberg 

kommunes folkeskoler siden skolereformens start  – bl.a. i de obligatoriske samarbejdsforløb. Der 

arbejdes fortsat med udvikling af samarbejderne. , og i 2017/2018 har der bl.a. været gode erfa-

ringer med de såkaldte ”kulturmakkerskaber”.   

 

3. Der arbejdes fortsat på at optimere udnyttelsen af de eksisterende faciliteter, ikke mindst i et 

forsøg på at komme de mange ventelister til visse idrætsgrene til livs. Der foretages en tæt op-

følgning på udnyttelsen. Det nye lokalebookingsystem Winkas er under idriftsættelse og med dets 

muligheder vil det fremover bl.a. blive muligt langt hurtigere at identificere og dermed genbenytte 

ledige lokaletimer. 

 

4. Arbejdet med at nå de socialt udsatte er forankret i projekt Kulturstilladset, som arbejder med 

2 fokusområder/netværk: familier og voksne. Kulturstilladset formidler billetter mellem en række 

frederiksbergske kulturudbydere, teatrene, museerne, Musikhøjskolen og KU.BE og de socialt 

udsatte via en række institutioner med kontakt til disse, blandt andre Røde Kors, Solbjerggrup-

pen, de boligsociale medarbejdere og familieafdelingen. Via fritidspas- og flygtningepas-ordnin-

gerne guides flygtninge samt børn og unge videre til de frederiksbergske foreninger Ordningen 

er fra 2019 udvidet til også at muliggøre et 2. års deltagelse i aktiviteterne, modsat den nugæl-

dende, som kun hjemler et års godkendelse/kontingent. 

 

5.Samarbejdsaftalen fra efteråret 2017 Bevæg dig for Livet er blevet udmøntet og arbejdet forløber 

i 4 spor: 

 Foreninger og træningsfællesskaber 

 Småbørnsfamilier 

 Unge 

 Seniorer over 60 år 

Gennem 2018 er en lang række samarbejdsprojekter med en bred vifte af aktører, herunder skoler, 

institutioner, foreninger, andre uddannelsesinstitutioner m.fl. sat i værk i de 4 spor, og der udvikles 

fortsat nye aktiviteter. Et indstik i Frederiksberg Bladet har fortalt bredt om de mange udbydere af 

seniormotion. I foråret 2019 påbegyndes efter planen ”fase 2” i projekt Bevæg dig for Livet. 
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Børneudvalget 

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud i førskole-

alderen og den familiesociale indsats, som rummer 

rådgivnings- og myndighedsopgaverne for børn, 

unge og familier med særlige behov. 

Under udvalget budgetlægges: Dagtilbud til børn, 

køb af specialpladser i dagtilbud, tilbud til børn og 

unge med særlige behov, Familierådgivningen (Fæl-

lesrådgivningen) samt merudgiftsydelse og tabt ar-

bejdsfortjeneste. 

Ansvaret for Sundhedstjenesten er flyttet fra Børne-

udvalget til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 

fra 1. januar 2018. 

 

 

Resultat  
På udvalgets område har der været en mindreud-

gift på driften på netto 0,7 mio. kr., som fordeler 

sig med en mindreudgift på 3,3 mio. kr. på udgifts-

siden, og en mindreindtægt på 2,6 mio. kr. på ind-

tægtssiden. Ud af de 0,7 mio. kr. udgør serviceud-

gifterne en merudgift på 0,4 mio. kr. og overfør-

selsudgifterne en mindreudgift på 1,1 mio. kr. 

Der er primært tale om mindreudgifter i serviceudgif-

terne på netto 8,4 mio. kr. på dagtilbud til børn, samt 

merudgifter i serviceudgifterne netto på 8,8 mio. kr. 

på tilbud til børn og unge med særlige behov.  

 

På anlægssiden er der mindreudgifter for 1,9 mio. kr. 

vedrørende dagtilbud til børn. De nærmere årsager til 

afvigelserne følger nedenfor. 

 

Serviceudgifter og overførsler 

 

Afvigelser

Tabel 1:  

1.000 kr. netto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Børneudvalget, i alt U 930.532 29.499 960.031 956.707 -3.324 100

I     -223.008      -33.336     -256.343     -253.742       2.601            99 

Service U 898.215 33.522 931.737 929.295 -2.442 100

I     -200.004      -30.835     -230.838     -227.971       2.867            99 

Tilbud til børn og unge med 

særlige behov

U 157.735 39.181 196.916 201.610 4.694 102

I -4.385 -35.601 -39.985 -35.913 4.072 90

Familierådgivning U 5.244 492 5.736 5.820 84 101

Sundhedstjeneste U -125 125 0 0 0 -

Dagtilbud til børn U 735.361 -6.276 729.085 721.865 -7.220 99

I -195.619 4.766 -190.853 -192.058 -1.205 101

Overførsler U 32.317 -4.023 28.294 27.411 -883 97

I -23.004 -2.501 -25.505 -25.771 -266 101

Tilbud til børn og unge med 

særlige behov I -8.123 -4.024 -12.147 -12.742 -595 105

Merudgifter og tabt U 32.317 -4.023 28.294 27.411 -883 97

I -14.406 943 -13.463 -13.119 344 97

Dagtilbud til børn I -475 580 105 90 -15 86

  
     14 % af de samlede 

   driftsudgifter 
       24 % af det samlede  
      personale 
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Serviceudgifter 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 

Inden for Tilbud til børn og unge med særlige behov 

viser regnskabet for 2018 en samlet merudgift på 4,7 

mio. kr. og en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. i forhold 

til det korrigerede budget. Dette svarer til en samlet 

merudgift på netto 8,8 mio. kr.  

 

 

Regnskabet for aktiviteten Tilbud til børn og unge 

med særlige behov dækker over en række modsat-

rettede bevægelser, hvor merudgiften primært kan 

relateres til opgaverne Forebyggende foranstaltnin-

ger og Døgninstitutioner. I modsat retning trækker 

Opholdssteder og Sikrede døgninstitutioner, hvor 

der ses mindreudgifter. 

 

Opholdssteder fremkommer med en nettomindreud-

gift på 3,3 mio. kr. Mindreudgiften er sammensat af 

2,7 mio. kr. i merindtægter vedrørende flygtningere-

fusion og mindreudgifter vedrørende køb af pladser 

på socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efter-

skoler og eget værelse (i alt 0,7 mio. kr.), Derudover 

er der mindre afvigelser på andre poster. 

  

Antal anbragte borgere på opholdssteder kunne 1. 

januar 2018 opgøres til 18, hvoraf én havde status 

som refusionsberettiget flygtning. Pr. 1. januar 2019 

var 19 borgere anbragt på et opholdssted, hvoraf én 

borger havde status som refusionsberettiget flygt-

ning.  

 

Forebyggende foranstaltninger udviser en nettomer-

udgift på 5,5 mio. kr. Afvigelsen dækker over merud-

gifter på Familiebehandling/dagbehandling (2,4 mio. 

kr.), aflastningsordninger (1,9 mio. kr.), støtteperson 

til forældremyndighedsindehaver (1,4 mio. kr.) og 

mindreindtægter vedrørende refusion af udgifterne til 

flygtninge (1,9 mio. kr.). I modsat retning trækker 

mindreudgifter på fast kontaktperson (1,9 mio. kr.) og 

anden hjælp (rådgivning, behandling mm.) (1,0 mio. 

kr.) samt mindre afvigelser på andre poster. Særligt 

på dagbehandling har der været og ses fortsat en 

stigende aktivitet, hvor børn og unge visiteres til sko-

letilbud, hvor der indgår dagbehandling. Med bud-

gettet for 2019 blev det vedtaget, at der fremadrettet 

skal være et stigende fokus på en tidligere forebyg-

gende indsats, som skal bidrage til at mindske antal-

let af meget indgribende foranstaltninger såsom dag-

behandling, og på længere sigt også skal resultere i 

færre anbringelser.  

 

Under opgaven Plejefamilier udviser regnskabsre-

sultatet en lille merudgift på 0,1 mio. kr., og aktivite-

ten har således været i balance i 2018. Resultatet 

dækker dog over merudgifter vedrørende anbrin-

gelse i almindelige plejefamilier (0,4 mio. kr.) og min-

dreudgifter vedrørende anbringelse i netværkspleje 

(0,8 mio. kr.). Herudover har der været mindreind-

tægter vedrørende refusion af udgifter til flygtninge 

(0,4 mio. kr.)  

 

Den 1. januar 2018 var der anbragt 68 børn og unge 

enten i netværkspleje eller familiepleje. I løbet af 

2018 er antallet faldet, så det samlede antal an-

bragte borgere i plejefamilier pr. 1. januar 2019 

kunne opgøres til 62.  

 

Regnskabet på Døgninstitutionsområdet, som både 

dækker over de fire selvejende døgninstitutioner på 

Frederiksberg og køb af pladser i andre kommuner, 

viser en merudgift på 7,8 mio. kr. i 2018. Dette skyl-

des primært en merudgift vedrørende køb af døgnin-

stitutionspladser (3,5 mio. kr.), samt mindreindtæg-

ter vedrørende refusion af udgifter til flygtninge (4,9 

mio. kr.).  Mindreindtægten skyldes, at det ikke er 

muligt at indhente refusioner for tomme pladser på 

den selvejende døgninstitution Allégården i den pe-

riode institutionen er under udfasning som anbringel-

sessted for flygtninge. Udfasningen afsluttes medio 

2019, hvorfor der på tilsvarende vis forventes min-

dreindtægter i 2019, om end ikke i samme størrel-

sesorden.  

 

Pr. 1. januar 2018 var 15 borgere anbragt på andre 

kommuners døgninstitutioner, mens tallet pr. 1. ja-

nuar 2019 kunne opgøres til 19 borgere. 

Antallet af anbragte på egne døgninstitutioner lå 1. 

januar 2018 på 42 hvoraf 20 var uledsagede flygtnin-

gebørn. Hertil var 2 pladser solgt til andre kommu-

ner.  Pr. 1. januar 2019 var antallet på egne døgnin-

stitutioner 24 hvoraf 5 var uledsagede flygtninge. 

 

Udgiften til anbringelse på sikrede døgninstitutioner 

viste en udgift, der var 1,3 mio. kr. mindre end bud-

getteret. I alt var 4 borgere anbragt i 2018 i et antal 

dage, der svarer til 1,4 helårspersoner.  

 

Familierådgivningen (Fællesrådgivningen for Børn 

og Unge) 

Aktiviteten Fællesrådgivningen for Børn og Unge 

udviser en samlet merudgift på 0,1 mio. kr. i 2018.  

 

Dagtilbud til Børn 

Aktiviteten dagtilbud til børn udviser mindreudgifter 

på 7,2 mio. kr. samt merindtægter på 1,2 mio. kr., 



Børneudvalget       side 31 

 

 

svarende til en netto mindreudgift på 8,4 mio. kr., 

svarende til 1,6 % af budgettet. De væsentligste af-

vigelser på denne aktivitet er som følger: 

 

Daginstitutioner og dagplejen udviser en mindreud-

gift på 3,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes til dels en 

generel påpasselighed hos de decentrale institutio-

ner for at sikre budgetoverholdelse. 

 

Salg af pladser udviser en mindreindtægt på 1,2 

mio. kr., hvilket skyldes en mindre aktivitet end for-

ventet. Der er solgt 2 vuggestuepladser mere, men 

16 børnehavepladser mindre end budgetlagt. Der 

var budgetlagt med et salg på 273 pladser, det fak-

tiske salgstal var 259 pladser. 

 

Køb af pladser udviser en mindreudgift på 0,6 mio. 

kr. Dette skyldes, at en mindre andel af de købte 

pladser har været billigere end budgetteret. Der var 

budgetlagt med et køb på 108 pladser, og det fakti-

ske købstal var også 109 pladser. Udgiften til køb af 

pladser til plejebørn har matchet budgettet. 

 

Forældrebetaling udviser en merindtægt på 4,4 

mio.kr., som er grundet højere aktivitet hos de kom-

munale og selvejende daginstitutioner end forudsat 

i budgettet. 

 

Forbruget under økonomisk og socialpædagogisk 

fripladstilskud har matchet budgettet, dette gælder 

også regulering af tidligere års fripladser. 

 

Tilskud til forældre, der vælger privat pasning og til-

skud til pasning af egne børn udviser mindreudgifter 

på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes en mindre aktivitet 

end forventet. Der var tilsammen i de to ordninger 

budgetlagt med 134 børn, og det faktiske antal ind-

meldte børn blev 115. 

 

På Øvrige centrale konti optræder der netto merud-

gifter på 0,2 mio. kr., som bl.a. skyldes merudgifter 

på 0,3 mio. kr. på puljen Ekstra ressourcer. Der har 

været merudgifter på 0,2 mio. kr. i forbindelse med 

genhusninger der blev forlænget. Det har været 

med til, at puljen til indvendig vedligeholdelse har 

udvist en merudgift i 2018. 

 

I det korrigerede budget 2018 var der budgetlagt 

med dagtilbud til 2.359 børn i alderen 0-2 år og 

2.824 børn i alderen 3-6 år i kommunens daginstitu-

tioner. De faktiske aktivitetstal blev 2.383 børn i al-

deren 0-2 år og 2.841 børn i alderen 3-6 år. Der er 

således i 2018 blevet passet 24 flere børn i alderen 

0-2 år og 17 børn flere i alderen 3-6 år, end der er 

budgetlagt med. I forhold til dagplejen var der i det 

korrigerede budget 2018 budgetlagt med 42 børn i 

dagpleje, hvor aktivitetstallet blev 39 børn i dag-

pleje, altså 3 børn færre.  

 

Særlige dagtilbud udviser netto mindreudgifter på 

1,1 mio. kr. Der har været mindreudgifter på 0,2 

mio. kr. til køb af særlige dagtilbud i andre kommu-

ner, hvilket skyldes et fald i antallet af børn, som vi 

køber pladser til. Derudover er der en nettomindre-

udgift på 0,6 mio.kr. vedrørende forældrebetaling 

og fripladstilskud vedrørende daginstitutionen Mag-

noliahuset, der skal ses i sammenhæng med foræl-

drebetaling og fripladser på de øvrige institutioner. 

 

På tilskud til puljeordninger og private institutioner 

er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr. I det korrige-

rede budget 2018 var der budgetlagt med 409 børn 

i privatinstitutioner i Frederiksberg Kommune, 48 

børn i privatinstitutioner i andre kommuner og 17 

børn i puljeinstitutioner. De faktiske aktivitetstal blev 

399 børn i privatinstitution i Frederiksberg Kom-

mune, 62 børn i privatinstitutioner i andre kommu-

ner og 14 børn i puljeinstitution. 

 

Pædagogiske assistentelever (PAU) udviser en net-

tomerudgift på 0,1 mio. kr., som skyldes, at alle re-

fusioner vedrørende elever i 2018 ikke er hentet 

ved årets afslutning.  
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Overførselsudgifter 
 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 

Aktiviteten tilbud til børn og unge med særlige behov 

udviser en merindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende 

hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager. 

Refusionen kan indhentes for borgere, hvortil kom-

munen har høje årlige udgifter.  

Udgifter over 0,8 mio. kr. for en enkelt borger udløser 

25 pct. i refusion, mens udgifter over 1,6 mio. kr. ud-

løser refusion på 50 pct.   

 

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 

På aktiviteten merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 

er der en mindreudgift på 0,9 mio. kr. samt en min-

dreindtægt på 0,3 mio. kr. Netto svarer det til 0,6 mio. 

kr. i mindreudgifter.  

 

Dagtilbud til Børn 

På aktiviteten dagtilbud til børn er der indhentet re-

fusion for særligt dyre enkeltsager på 0,1 mio. kr., 

hvilket stort set svarer til det budgetterede. 

 

Anlæg 

 

Afvigelser
Dagtilbud til børn 
Anlæg under Børneudvalget udviser en nettomindre-

udgift på 1,9 mio. kr.  

 

Dette skyldes mindreudgifter på en række projekter:  

IT-Infrastruktur dagtilbud (0,425 mio.kr.), mindreud-

giften skyldes en forsinkelse på udførelsen af tråd-

løst netværk på skovstedet Svaneparken, Carlsvog-

nen – facaderenovering, produktionskøkken (0,511 

mio.kr.), mindreudgiften skyldes et tilbagehold på 

hovedentreprise og ekstraarbejder pga. manglende 

kvalitet og Køb af ejendom (Magnoliahuset (0,671 

mio.kr.), her skyldes mindreudgiften, at den endelige 

refusionsopgørelse udestår. 

 

Mindreudgifterne modsvares af en merudgift på Hel-

hedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget (0,188 

mio.kr.). 

 

Herudover er der en række mindre afvigelser, der 

samlet giver mindreudgifter på 0,526 mio. kr.  

De nævnte projekter vedrører alle ikke-afsluttede 

projekter, der fortsætter i 2019. 

 

 

Tillægsbevillinger
Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget merudgifter 

på 29,5 mio. kr. og merindtægter på 33,3 mio. kr. på 

driftssiden, i alt nettomerindtægter  på 3,8 mio. kr. 

På anlægssiden er der tillægsbevilget merudgifter på 

4,7 mio. kr. 

 

Drifts- og anlægsoverførsler 
Fra 2017 til 2018 er der overført mindreudgifter på 

5,2 mio. kr. under drift og mindreudgifter på 3,8 mio. 

kr. under anlæg. 

Fra 2018 til 2019 er der overført mindreudgifter på 

5,4 mio. kr. under drift og mindreudgifter på 12,3 mio. 

kr. under anlæg. 

Tabel 2:                                          

1.000 kr. brutto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Børneudvalget, i alt U 16.035 4.699 20.734 18.789 -1.945 91

I 0 0 0 0 0 -
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Opfølgning på indholdsmål 

Tabel 3:              

                

Målsætning              

 
Indholdsmål 1: Kvalitet i pædagogisk praksis 
Kommunen arbejder systematisk med at sikre kvalitet i den almene pædagogiske praksis gennem udvikling 
af læreplanerne og udvikling af nye metoder til dokumentation af effekt af det pædagogiske arbejde.    
I budgetperioden vil fokus på overgange mellem hjem, dagtilbud og skole blive styrket. 
 
Regeringen har præsenteret udspillet ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” med 24 ind-
satsområder, der skal implementeres i budgetperioden. 
  
Resultat: Frederiksberg Kommune fortsatte i 2018 fokus på udvikling af den pædagogiske praksis. Rege-

ringen fulgte op på udspillet ”Stærke dagtilbud” med en revision af dagtilbudsloven med lov 554 af 29. maj 

2018 og efterfølgende bekendtgørelse 1633 af 18. december 2018. Børneudvalget fik den 13. august 

2018 (Sag 90) en orientering om arbejdet med implementering af de reviderede nationale pædagogiske 

mål og læreplantemaer som fremgår af bekendtgørelse 968 af 26. juni 2018.  

 

Indholdsmål 2: Mønsterbryderindsats 
Tidlig indsats lønner sig. Med projekterne ”Dialogisk læsning” og ”Små læringsgrupper” er dagtilbudsområ-
det en del af kommunens mønsterbryderindsats. I 2018 evalueres mønsterbryderindsatsen og der skal træf-
fes beslutning om rammerne for videreførelse af mønsterbryderindsatserne og økonomien hertil. 
 
Resultat: Rambøll har evalueret mønsterbryderindsatserne forud for den afsluttende mønsterbryderkonfe-
rence 13. august 2018 og vurderede projekterne ”Dialogisk læsning” og ”Små læringsgrupper” som værende 
”blandt de projekter, som i høj grad synes at have indfriet deres målsætninger”, Med budget 2018 blev 
indsatserne indarbejdet i driftsbudgettet.  
 
 
Indholdsmål 3: Sundhed, mad og pædagogik 
I budgetperioden er der fokus på sammenhængen mellem sundhed, mad og pædagogik. Pilotprojektet 
”Børn, mad og måltider” gennemføres i 2017 og 2018 i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet 
(DPU) og Fødevarestyrelsen. Resultaterne implementeres i budgetperioden. 
 
Resultat: Erfaringerne fra pilotprojektet med DPU og Fødevarestyrelsen er i 2018 udrullet til alle daginstitu-
tioner i Frederiksberg Kommune, som grundlag for revision af institutionernes mad- og måltidspolitikker. 
Med projektet flyttes fokus i politikkerne fra et primært fokus på de nationale kostråd, til et bredere sigte der 
også omfatter måltidets dannelsesaspekter.   
 
Indholdsmål 4: Digitalisering 
Der er etableret trådløst netværk i institutionerne og et digitalt bibliotek ”Digiteket”. I budgetperioden skal 
vedtages en digitaliseringsstrategi for 0-5 års området. Strategien skal implementeres i 2018 og 2019, hvor 
der vil være behov for fortsat budgetmæssig prioritering af digitaliseringsarbejdet.  
 
Resultat: I 2018 er etableringen af netværk i alle kommunale og selvejende institutioner færdiggjort. I 2019 
etableret netværksdækning på eksisterende skovsteder. Børneudvalget godkendte 13. august (Sag 91) Di-
gitaliseringsstrategi for dagtilbudsområdet 2019-2022.  
 
Indholdsmål 5: Tidlig forebyggende indsats 
Den tidlige forebyggende og effektive indsats i forhold til udsatte børn styrkes i budgetperioden. 
 
Til det enkelte dagtilbud og skoler knyttes socialrådgivere som led i den tidligt forebyggende indsats, ligesom 
der etableres samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien om børn, hvis forældre har en psykisk syg-
dom (Via Family). Brugen af afgrænsede forebyggende indsatser med afsæt i Servicelovens § 11 udvides i 
budgetperioden. 
 
Resultat: Børneudvalget behandlede 9. april 2018 (Sag 38) forelagt resultaterne af en minianalyse af den 
eksisterende indsats på området. I forlængelse heraf blev der i 2018 gennemført fire rådgivningsdage med 
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Tabel 3:              

                

Målsætning              

Socialstyrelsen. Med Aftale om budget 2019 er området tilført op til 12 yderligere sagsbehandlere og der 
gennemføres en ændret organisering af Familieafdelingen, herunder omlægning af et tidligere døgntilbud til 
et intensivt forebyggelses tilbud og udvikling af nye arbejdsmetoder. Dette arbejde påbegyndtes i slutningen 
af regnskabsåret.  
 
 
Indholdsmål 6: Anbragte børns skolegang 
En række nyere danske og udenlandske undersøgelser dokumenterer, at anbragte børn og unge klarer sig 
væsentligt dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. 
 
Siden 2006 er er antallet af børn anbragt uden for hjemme faldet med næsten 40 procent fra 203 til 126 
børn (ekskl. uledsagede flygtninge). Faldet afspejler en strategisk satsning på det forebyggende arbejde, 
med bl.a. fast kontaktperson, et familievejlederteam, hjemmevejlederteam til familier med diagnosticerede 
børn inden for autismespektret, socialrådgivere i dagtilbud og på skoler samt et ”mor-barn tilbud” til skrøbe-
lige mødre i samarbejde med Sundhedsplejen. 
 
I budgetperioden samarbejder Familieafdelingen med Egmont Fonden om ”Lær for livet”, der er fondens 
signaturprojekt, der skal sikre omsorgsfuld læring til anbragte børn i tæt samarbejde med deres anbringel-
sessted. 
 
Resultat: Der har i 2018 været tilmeldt 10 anbragte børn fra Frederiksberg Kommune til ”Lær for livet” der 
fordeler sig efter anbringelsestype med 4 i familiepleje, én i socialpædagogisk opholdssted, 4 på døgninsti-
tution på Frederiksberg og én i netværksfamiliepleje. 
 
 
Indholdsmål 7: Resultatdokumentation 
 
I budgetperioden forventes DUBU (Digitalisering, Udsatte Børn og Unge), som Frederiksberg og 75 andre 
kommuner bruger til at understøtte systematikken i børnesagsbehandlingen og herunder sikre bedre data 
på området. 
 
Resultat: Et opdateret DUBU version 3.0 er implementeret første kvartal 2019. Der skal implementeres en 
forenklet ICS-model og bedre samspil med kommunens økonomisystem. For yderligere at understøtte dette 
er mulighederne for implementering af Calibra afdækket i 2018 og selve implementeringen påbegyndes i 
2019.  
 
 
Indholdsmål 8: Uledsagede flygtningebørn 
Frederiksberg Kommune vil i 2018 forventeligt have integrationsansvaret for 37 uledsagede flygtningebørn 
i alderen 7-17 år. Hertil kommer ledsagede børn og familiesammenførte børn. Uledsdagede flygtningebørn 
over 14 år indskrives på Allégårdens Ungdomscenter, hvor de gennemfører et fem måneders udrednings-
forløb, der omfatter en § 50 undersøgelse efter Serviceloven. Samtidig påbegynder de skolegangen på et 
modtagehold. Uledsagede børn under 14 år, modtages på Familieinstitutionen på Bûlowsvej. 
 

Resultat: Allégårdens Ungdomspension omlægges og udvikles i takt med, at de unge uledsagede flygtninge  
fraflytter døgninstitutionen. Pr. 1. september 2018 var den ene afdeling ledig på Ungdomspensionsafdelin-
gen, De sidste fraflytter Allégården 1. maj 2019. Der er ikke kommet nye uledsagede flygtninge siden juli 
2017. Det forventes, at uledsagede flygtninge fremover vil kunne rummes på de øvrige selvejende døgnin-
stitutioner på området.  
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Socialudvalget 

Socialudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter 

på det specialiserede socialområde for voksne. Under 

udvalget afholdes udgifter til tilbud til voksne med særlige 

behov og tilbud til handicappede, og der indgår statsrefu-

sioner i tilknytning hertil. Desuden afholdes udgifter til in-

tegrationsindsats, boligsocialt arbejde og frivilligt socialt 

arbejde samt overførselsudgifterne vedrørende merud-

giftsydelser, personlige tillæg og helbredstillæg. 

 

Resultat 
På Socialudvalgets område har der i 2018 været 

en nettomindreudgift på driften på 7,5 mio. kr. Det 

dækker over en nettomerudgift på 0,6 mio. kr. på 

overførselsudgifter og en nettomindreudgift på ser-

viceudgifter på 8,1 mio. kr., som består af mindre-

udgifter på 3,6 mio. kr. og merindtægter på 4,5 mio. 

kr.  

 

Afvigelsen på service udgøres af nettomerudgifter 

på 1,3 mio. kr. vedrørende integrationsindsats, net-

tomindreudgifter på 0,2 mio. kr. på det boligsociale 

område, nettomerudgifter på støtte til frivilligt soci-

alt arbejde på 0,1 mio. kr. og nettomindreudgifter 

på tilbud til voksne med særlige behov på 9,3 mio. 

kr.  

 

Den samlede økonomi på det specialiserede soci-

alområde fremlægges løbende gennem statussa-

ger til Socialudvalget, ligesom de samlede strategiske 

rammer fastlægges gennem den årlige udvalgsbe-

handling af den sociale masterplan. 

Mindreudgiften på området skal ses i forhold til, at om-

rådet i 2018 fik tillægsbevilget nettomerudgifter på 

14,5 mio. kr. Var der ikke givet tillægsbevillinger, 

havde udvalget haft en merudgift på 6,4 mio. kr. inden 

for servicerammen. 

 

På anlægsprojekter under Socialudvalget er der sam-

let set nettomindreudgifter på 0,5 mio. kr. Anlægspro-

jekterne vedrørende boligplacering af flygtninge samt 

Byggeprojekt Bernhard Bangs Allé er blevet afsluttet i 

2018 med helholdsvis en mindreudgift på 0,6 mio. kr. 

og en merudgift på 0,3 mio. kr. Den resterende min-

dreudgift vedrører anlægsprojekter, som fortsætter ind 

i 2019, og derfor overføres mindreudgifterne på disse 

projekter til 2019. 

 

De nærmere årsager til afvigelserne følger nedenfor. 

 

  

  
       8% af de samlede 

   driftsudgifter 
       7% af det samlede  
      personale 
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Service- og overførselsudgifter 

 

 

Afvigelser 
 

Serviceudgifter
 

Integrationsindsats 

Aktiviteten integrationsindsats udviser nettomerud-

gifter på 1,3 mio. kr., som vedrører nettomerudgifter 

fra  boligplacering af flygtninge. 

Boligsocialt arbejde 

På aktiviteten boligsocialt arbejde er der en netto-

mindreudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes mindre 

afvigelser på udvalgte projekter. 

Tilbud til voksne med særlige behov 

Aktiviteten tilbud til voksne med særlige behov ud-

viser en samlet nettomindreudgift på 9,3 mio. kr. ud 

af et samlet nettobudget på 442,1 mio. kr.  

De væsentligste afvigelser på denne aktivitet gen-

nemgås i det følgende, suppleret med regnskabs-

forklaringer med udgangspunkt i Socialområdets 

primære styringsområder, der i hovedreglen går på 

tværs af underaktiviterne.  

Beskyttet beskæftigelse udviser balance. 

Aktivitets- og samværstilbud udviser en samlet min-

dreudgift på 0,8 mio. kr som følge af færre udgifter 

til køb af pladser til borgere hvor kommunen har af-

givet handleforpligtigelsen.   

Botilbud til hjemløse udviser en samlet nettomindre-

udgift på 0,6 mio. kr. Nettomindreudgiften er sam-

mensat af merindtægter på salg af pladser på 0,5 

mio. kr., merudgifter på køb af pladser på 0,5 mio. 

kr., merindtægter på afledt statsrefusion på 0,7 mio. 

kr., nettomindreindtægter vedr. beboerbetaling, net-

tomindreudgifter på projekter på 0,1 mio. kr og net-

tomindreudgifter på institutionsområdet på 0,2 mio. 

kr. 

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling udviser en 

samlet nettomindreudgift på 1,4 mio. kr. Nettomin-

dreudgiften er sammensat af mindreudgifter på køb 

af pladser på 0,7 mio. kr., merindtægter for salg af 

pladser på 0,5 mio. kr. og mindreudgifter på institu-

tionen på 0,2 mio. kr. 

Botilbud for længerevarende ophold udviser en 

samlet nettomerudgift på 4,9 mio. kr. Nettomerud-

giften er sammensat af merudgifter på køb af plad-

ser på 5,2 mio. kr., mindreindtægter på salg af plad-

ser på 0,6 mio. kr., merudgifter på 0,4 mio. kr. vedr. 

Tabel 1:  

1.000 kr. netto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

U 545.306 3.106 548.412 542.367 -6.046 99

I      -99.623         7.763      -91.860      -93.309      -1.449          102 

Service U 511.486 12.796 524.282 520.698 -3.584 99

I      -61.152         1.752      -59.400      -63.934      -4.534          108 

Integrationsindsats U 11.507 1.179 12.687 14.648 1.961 115

I -1.328 -1.167 -2.495 -3.139 -645 126

Boligsocial arbejde U 6.533 1.073 7.606 7.390 -216 97

I -214 1 -214 -204 9 96

Tilbud til voksne med U 488.100 10.659 498.759 493.265 -5.494 99

særlige behov I -59.610 2.918 -56.692 -60.525 -3.834 107

Støtte til frivilligt socialt U 5.346 -115 5.231 5.395 164 103

arbejde m.v. I 0 0 0 -66 -66 -

Overførsler U 33.820 -9.690 24.130 21.669 -2.462 90

I -38.471 6.011 -32.460 -29.375 3.085 90

Integrationsindsats U 0 0 0 0 0 -

I 0 0 0 0 0 -

Tilbud til voksne med 

særlige behov

U 0 1.736 1.736 2.549 813 147

I -21.544 -3 -21.547 -20.208 1.339 94

Senblindekurser U 459 0 459 288 -171 63

Sociale formål U 12.425 -9.426 2.999 2.874 -125 96

I -6.513 5.014 -1.499 -1.225 275 82

Personlige tillæg og 

helbredstillæg

U 20.936 -2.000 18.936 15.958 -2.979 84

I -10.414 1.000 -9.414 -7.942 1.472 84

Socialudvalget, i alt
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uventede merudgifter til  fagsystem og mindreudgif-

ter på institutionerne på 0,2 mio. kr.    

Botilbud for midlertidigt ophold udviser en samlet 

nettomindreudgift på 2,7 mio. kr.,  som er sammen-

sat af mindreudgifter på køb af pladser på 3 mio. kr., 

mindreudgifter på institutioner på 0,3 mio. kr., mer-

indtægter på beboerbetaling på 0,5 mio. kr., mod-

svarret af mindreindtægter på salg af pladser på 1,1 

mio. kr.  

Kontaktperson- og ledsageordninger udviser en 

samlet nettomerudgift 0,3 mio. kr. vedr. køb af plad-

ser.   

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser i 

2018 en nettomindreudgift på 1,1 mio. kr.  

Støtte i eget hjem udviser en samlet nettomindreud-

gift på 6,8 mio. kr. som udgøres af mindreudgifter 

på køb af støtte på 6,2 mio. kr., mindreudgifter på 

institutioner på 0,2 mio. kr., merindtægter på salg af 

pladser på 0,4 mio. kr. 

Afvigelser vedr. Støtte i eget hjem skal ses i sam-

menhæng med afvigelser på midlertidig og længe-

revarende botilbud pga. forskydninger mellem bog-

ført ydelse og registreret ydelse i Sensum. Dele af 

udgifter til køb af støtte i eget hjem er f.eks bogført 

under længerevarende botilbud, men prognosen er 

baseret på den registrerede indsatsparagraf i Sen-

sum og den forventede udgift derfor opført under 

støtte i eget hjem.  

 

I alt ses en mindreudgift på disse tre købsområder 

og forklaringen herpå er primært at en regning for 

en borger vedrørende 2017, der var restancebog-

ført og forventet betalt i 2018 – var bogført ved en 

fejl, herudover lavere priser end forudsat i bevillin-

gerne og en ankesag, der har sat betaling af reg-

ninger i bero.  

 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. udviser 

en samlet nettomindreudgift på 1,1 mio. kr.  

Styringsområder på det specialiserede social-

område 

De samlede regnskabsresultatet på det specialise-

rede socialområde er som nævnt en nettomindreud-

gift på 7,5 mio. kr. Der knytter sig følgende opmærk-

somhedspunkter til dette resultat fordelt på Social-

områdets primære styringsområder: 

De decentrale institutioner udviser samlet set en 

mindreudgift på 0,8 mio. kr., hvoraf  0,2 mio. kr. ved-

rører de selvejende institutioner. Institutionerne går 

med regnskabsresultatet stort set i balance og min-

dreudgifter ligger inden for den automatiske overfør-

selsadgang.  

På køb af pladser (ekskl. køb af pladser på hjemlø-

seherberger og krisecentre, kompenserende speci-

alundervisning og misbrugsbehandlingstilbud) udvi-

ser regnskabsresultatet for 2018 en samlet mindre-

udgift på 7,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse 

på 3,1 pct. af den samlede budgetramme. Mindre-

udgiften på køb af pladser på de udvalgte paragraf-

fer skal ses i forhold til, at området i slutningen af 

året fik tillægsbevilget forventede merudgifter på 4,1 

mio. kr.  

Mindreudgifterne skal ydermere ses i sammen-

hæng med at Socialafdelingen aktuelt har ekstraor-

dinært mange sager, hvor der er truffet afgørelse 

om at tildele nye forløb på botilbud. Derudover be-

handles en række konkrete ansøgninger fra Frede-

riksbergborgere, der søger plads på et botilbud. På 

baggrund heraf forventes en nettotilgang af bor-

gere til botilbud i 2019. 

 

På Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er 

der en mindreudgift på 1,1 mio. kr. I slutningen af 

året blev der tillægsbevilget merudgifter på 5,1 mio. 

kr., og uden denne tillægsbevilling ville der have 

været et merudgift på STU på 4,0 mio. kr.  

På Borgerstyret personlig assistance (BPA) er der 

ligeledes en mindreudgift på 1,1 mio. kr. I slutningen 

af året blev der tillægsbevilget merudgifter på 2,9 

mio. kr., og uden denne tillægsbevilling ville der 

have været en merudgift på BPA på 1,8 mio. kr.  

Budgettet til køb af pladser til alkohol- og stofmis-

brugsbehandling blev i 2018 øget med 2,9 mio. kr. 

Regnskabsresultatet for 2018 udviser en mindreud-

gift på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede bud-

get. 

Mindreudgiften på køb af pladser, BPA og STU (jf. 

ovenfor) har flere årsager. En årsag er, at udgifter 

til sygdom og barsel blandt personalet på BPA-ord-

ningen samt udgifter til transport af borgere har 

været mindre end budgetteret. En anden årsag er 

udfordringer med prognoseværktøjet, og der arbej-

des derfor i 2019 med at kvalificere dette værktøj. 

Som en sidste årsag til mindreudgiften kan næv-

nes ekstraordinære indtægter vedrørende BPA-

ordningen. 
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Støtte til frivilligt socialt arbejde 

Støtte til frivilligt socialt arbejde udviser en samlet 

nettomerudgift på 0,1 mio. kr. og vedrører mindre 

afvigelser på udvalgte projekter.  

 

 

 

 

Overførselsudgifter 

På Socialudvalgets overførselsudgifter er der en 

samlet nettomerudgift på 0,6 mio. kr. Nettomerud-

giften er primært resultatet af modgående bevægel-

ser i form af netto mindreudgifter og merindtægter 

til henholdsvis senblindekurser, merudgiftsydelser 

samt personlige tillæg og helbredstillæg, og netto 

mindreindtægter vedrørende statsrefusion for sær-

ligt dyre enkeltsager. 

Anlæg 

 

Afvigelser

På anlægsprojekterne er der nettomindreudgifter på 

0,5 mio. kr. Anlægsprojekter vedrørende boligplace-

ring af flygtninge, Byggeprojekt Bernhard Bangs 

Allé og Udearealer for Magnetens mest sårbare bru-

gere er blevet afsluttet i 2018 med en samlet min-

dreudgift på 0,1 mio. kr. Den resterende mindreud-

gift vedrører anlægsprojekter, som fortsætter ind i 

2019. Hovedforklaringer er som følger:  

 

Mindreudgifter på ca. 0,6 mio. kr. kan henføres til 

istandsættelse af en række forskellige flygtninge-

boliger under Integrationsindsats. Mindreudgifterne 

skyldes, at alle anlægsprojekter vedrørende flygt-

ningeboliger enten overholdt budgettet eller blev 

billigere. 5 anlægsprojekter blev afsluttet i 2018. 

Der er en mindreudgift på ca. 0,4 mio. kr. vedrø-

rende Lauritz Sørensens Vej. Her renoveres boli-

gerne i takt med at de nuværende beboere flytter 

ud. Udflytningen er ikke sket som forventet ved bud-

getlægningen, hvorfor der er opstået en mindreud-

gift. Der udestår renovering af to boliger.  

 

De øvrige mindreudgifte, der tilsammen udgør ca. 

0,3 mio. kr. skyldes mindre afvigelser på en række 

anlæg, herunder istandsættelse af 4 botilbud til læn-

gerevarende botilbud og Alternative plejeboligplad-

ser.  

 

Mindreudgifterne på 1,3 mio. kr. modsvares af mer-

udgifter på Byggeprojekt Bernhard Bangs Allé og 

Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere på 

i alt 0,5 mio. kr. De to projekter afsluttes i 2018.  

 

Og endelig udviser Helhedsplanen for Solbjerg 

Have også en merudgift på 0,4 mio. kr., som over-

føres til 2019. 

  

Tillægsbevillinger 

Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget nettomer-

udgifter på 10,9 mio. kr. på driftssiden, hvilket 

dækker over merudgifter på 12,8 mio. kr. og min-

dreindtægter på 1,8 mio. kr. vedrørende serviceud-

gifter samt mindreudgifter på 9,7 mio. kr. og min-

dreindtægter på 6,0 mio. kr. vedrørende overfør-

selsudgifter. Udvalget har i 2018 endvidere fået til-

lægsbevilget mindreudgifter på 1,1 mio. kr. på an-

lægssiden. 

 

  

Tabel 2:                                          

1.000 kr. brutto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Socialudvalget, i alt U 12.089 -1.133 10.956 10.481 -475 96

I 0 0 0 0 0 -
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Drifts- og anlægsoverførsler 
Fra 2017 til 2018 er der overført mindreudgifter på 

4,9 mio. kr. under drift. Under anlæg er der over-

ført mindreudgifter på 6,9 mio. kr. og mindreind-

tægter på 1,9 mio. kr. 

Fra 2018 til 2019 er der overført mindreudgifter på 

1,4 mio. kr. under drift. Under anlæg er der over-

ført mindreudgifter på 7,6 mio. kr. 

 

Opfølgning på indholdsmål 
Tabel 3:              

                

Målsætning              

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne eller særlige sociale problemer. 

Opfølgning på nedenstående indholdsmål vil ske i forbindelse med den årlige revision og opdatering 

af den sociale masterplan samt ved den årlige opfølgning på handleplanerne vedr. Handicappolitikken, 

Udsattepolitikken og Integrationspolitikken. 

 

Indholdsmål 1 

Mindsteindgrebsprincippet og den rehabiliterende tankegang medfører frem mod 2021, at fokus flyttes 
fra botilbud til socialpædagogisk støtte, således at flere borgere får midlertidige tilbud frem for længe-
revarende botilbud.     

Resultat: 

Antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte er det seneste år steget lidt i forhold til an-

tallet af borgere, der modtager længerevarende botilbud. Der rapporteres årligt gennem den sociale 

masterplan på den samlede udvikling og omstilling på dette område. 

 

Indholdsmål 2 

Fællesfaglig bæredygtighed i henhold til den sociale masterplan medfører frem mod 2021, at Frede-
riksberg Kommune gradvist ændrer profil, således at flere borgere modtager tilbud i Frederiksberg 
Kommune frem for i andre kommuner.  

Resultat: 

Siden 2014 modtager en stigende andel af borgere midlertidige og længerevarende botilbud fra Fre-

deriksberg Kommunes interne tilbud. Der rapporteres årligt gennem den sociale masterplan på den 

samlede udvikling og omstilling på dette område. 

 

Indholdsmål 3 

Med udgangspunkt i Handicappolitikken gælder, at en større andel af borgere med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser (mål 1 af 6 i Han-
dicappolitikken). 

Resultat: 

Socialudvalget godkendte i 2016 de strategiske rammer og målsætninger for indsatserne. Status og 

regnskab blev fremlagt for udvalget i foråret 2018. 

 

Indholdsmål 4 

Med udgangspunkt i Udsattepolitikken gælder, at en større andel af borgere karakteriseret som ”ud-
satte” lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer (mål 6 af 6 i Udsattepolitikken). 

Resultat: 

Der er givet bevilling til fortsættelse af styrket indsats over for udsatte unge. Der er aflagt status på 
indsatsen i 2. kvartal 2018.   

 

Indholdsmål 5 

Den socialt bæredygtige by kan inkludere alle borgere og udvikle sig positivt med mennesker, som bor 
der. I 2018 præsenteres et egentligt plangrundlag for den socialt bæredygtige by. 
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Tabel 3:              

                

Målsætning              

Resultat: 

I 1. kvartal 2018 blev midtvejstatus for Rammeaftalen om kommunal anvisning og fleksibel udlejning 
godkendt med henblik på forelæggelse for Boligforum i 2. kvartal.  

I 3. kvartal 2018 blev grundlaget for det videre arbejde med områdeudvikling af Finsensvej Vest god-
kendt med henblik på udarbejdelse af et program for områdeudviklingen i 2019.   

I 4. kvartal 2018 blev ’Strategi og indikatorer for socialt bæredygtig by’ godkendt i Kommunalbestyrel-
sen og indgår i det videre arbejde med Frederiksbergstrategien.  

 

Indholdsmål 6 

Med udgangspunkt i Integrationspolitikken gælder, at en større andel af borgere med anden etnisk 
baggrund end dansk gennemfører en ungdoms- eller videregående uddannelse (mål 4 af 6 mål i Inte-
grationspolitikken). 

Resultat: 

Fokus på uddannelse er en del af Integrations- og forebyggelsespakken, som der er afsat midler til i 
2018. Forslag til udmøntning af midlerne er fremlagt for Socialudvalget i marts 2018. Vurdering af ind-
satsen og dens tilrettelæggelse i den resterende program periode er frelagt 2. halvår 2018. 
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By- og Miljøudvalget 
 Det skattefinansierede område 

 

Udvalget står for myndighedsvaretagelse og bestiller-

funktion vedrørende Frederiksberg Kommunes ind-

sats på kirkegårde, grønne områder, veje, lokal- og 

kommuneplanlægning, områdefornyelse samt kollek-

tiv trafik og er myndighed på miljøområdet. Vedr. re-

novationen står udvalget desuden for både bestiller- 

og udførerbudget til opgaven. 

 

Resultat  
Udvalgets område har samlede nettomindreudgif-

ter på 9,7 mio. kr. bestående af merudgifter på 4,3 

mio. kr. og merindtægter på 14,0 mio. kr.  

 

Afvigelsen skyldes primært, at FGVs overskuds-

krav budgetteres på udgiftssiden, men realiseres i 

regnskabet på indtægtssiden. Korrigeret for FGV 

er der tale om en mindreudgift på 1,3 mio. kr. på 

udgiftssiden, og 7,7 mio. kr. i merindtægter. 

Mindreudgiften skyldes en række mindre budgetuba-

lancer på flere områder, mens der under vejvæsen 

og parkering er merindtægter på parkeringslicenser 

og vedrørende arbejder på private fællesveje. 

 

På anlægssiden er der mindreudgifter på 14,7 mio. 

kr. og mindreindtægter på 4,1 mio. kr. De nærmere 

årsager til afvigelserne følger nedenfor. 

 

Serviceudgifter 

 

Afvigelser
 

Kirkegårde 

Aktiviteten Kirkegårde udviser mindreudgifter på 0,6 

mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet driftsudgif-

terne til kirkegårdene har været lavere end forventet. 

 

Miljø 

Aktiviteten Miljø udviser netto mindreudgifter på 2,5 

mio. kr., fordelt på mindreudgifter på 2,1 mio.kr. og 

merindtægter på 0,4 mio.kr. Afvigelsen vedrører dels 

forebyggelse, dels graffiti, hvor der i alt har været 

mindreudgifter på 0,8 mio.kr. Mindreudgiften skyldes 

bl.a. at det ikke har været muligt at gennemføre alle 

Tabel 1:  

1.000 kr. netto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

U 200.337 -8.394 191.943 196.228 4.285 102

I      -81.606        -3.453      -85.059      -99.054     -13.995           116 

Service U 200.337 -8.394 191.943 196.228 4.285 102

I      -81.606        -3.453      -85.059      -99.054     -13.995           116 

Kirkegårde U 15.811 -43 15.768 15.190 -578 96

I -14.807 52 -14.755 -14.791 -35 100

Miljø U 10.003 335 10.338 8.228 -2.111 80

I -2.682 9 -2.673 -3.054 -381 114

Grønne områder U 26.510 766 27.277 26.427 -850 97

I 0 -290 -290 -435 -145 150

Vejvæsen og parkering U 103.803 -8.851 94.952 97.676 2.724 103

I -64.117 -3.224 -67.341 -74.483 -7.142 111

Områdefornyelse mv. U 700 -505 195 0 -195 0

Kollektiv trafik U 49.313 -342 48.971 48.657 -314 99

FGV U -5.804 245 -5.559 50 5.609 -1

I 0 0 0 -6.292 -6.292 -

By- og Miljøudvalget 

skattefinansieret, i alt

 
       2 % af de samlede 

   driftsudgifter 
           4 % af det samlede  
           personale 
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de planlagte beplantningsprojekter til forebyggelse i 

2018, og en del af arbejderne er derfor udskudt til 

2019. Derudover har der været anvendt færre res-

sourcer på afrensning af de graffitiudtryk, som ikke 

er omfattet af kontrakten med FGV. Det skyldes sær-

ligt færre udgifter ved Dalgas Boulevard, hvor der i 

en længere periode har været byggeplads, som har 

forhindret graffiti.  

 

På jordforurening og planlægning, undersøgelser og 

tilsyn har der været mindreudgifter på samlet set 1,3 

mio.kr. Det skyldes dels en forskudt anvendelse af 

bevilgede midler til indsatsplaner vedr. grundvands-

beskyttelse og dels vakancer. 

 

På området for skadedyrsbekæmpelse er der mer-

indtægter på 0,4 mio.kr. fra gebyr for rottebekæm-

pelse. Udgifter og indtægter vedr. rottebekæmpelse 

balancerer over tid, dvs at gebyret løbende justeres, 

så der ikke er borgere, som betaler mere end hvad 

der svarer til de reelle udgifter forbundet med skade-

dyrsbekæmpelsen.  

 

Grønne områder 

Aktiviteten Grønne områder udviser netto mindreud-

gifter på 1,0 mio. kr., fordelt på mindreudgifter på 0,9 

mio.kr. og merindtægter på 0,1 mio.kr.  

 

Mindreudgifterne vedrører dels projektet Et grøn-

nere, renere og smukkere Frederiksberg, som hand-

ler om produktionen af de klassiske frederiksberg-

bænke. Midlerne blev først disponeret sent på året, 

hvorfor der er opstået en mindreudgift på 0,5 mio.kr. 

Hertil er der yderligere en række poster med små 

mindreudgifter.  

 

Merindtægterne vedrører erstatning fra Frederiks-

berg Forsyning for fældede træer på Roskildevej. 

 

Vejvæsen og parkering 

Aktiviteten Vejvæsen og parkering udviser nettomin-

dreudgifter på 4,4 mio. kr., fordelt på merudgifter på 

2,7 mio.kr. og merindtægter på 7,1 mio.kr.  

 

Merudgifterne vedrører primært arbejder udført for 

fremmed regning på private fællesveje.  Afholdte ud-

gifter til disse arbejder skal betales af grundejerne, 

men opkræves først, når arbejderne på de enkelte 

veje er afsluttet. Høj aktivitet på området har medført 

merudgifter på 3,4 mio.kr. og merindtægter på 3,3 

mio.kr. Forskellen mellem indtægter og udgifter i 

2018 skyldes, at der er bogført 0,1 mio. kr. i indtæg-

ter på regnskab 2019 i stedet for 2018. 

 

På parkeringsområdet er der samlet set merudgifter 

på 0,5 mio.kr., der primært vedrører parkerings-task-

forcen, herunder parkeringskælderen ved Lange-

lands Plads. Hertil merindtægter på 4,0 mio.kr., pri-

mært på grund af høj aktivitet på parkeringslicenser.   

 

Endelig er der mindreudgifter på 1,1 mio.kr. på fælles 

vejformål, der dækker en række forskellige indsat-

ser.  De største afvigelser er 0,4 mio.kr. på byrums-

puljen og 0,3 mio.kr. vedr. buslæskure/infotavler. 

 

Områdefornyelse 

Der er en mindreudgift på 0,2 mio.kr. vedrørende 

projektet omkring Bispeengbuen, som skyldes for-

sinkelse. 

 

Kollektiv trafik  

Aktiviteten Kollektiv trafik udviser en mindreudgift på 

0,3 mio.kr. Afvigelsen skyldes færre udgifter til kam-

pagner og informationer mv. 

 

FGV 

Aktiviteten FGV udviser nettomerindtægter på 0,7 

mio. kr. Afvigelsen skyldes primært mindreudgifter 

som følge af forsinket leverance af en hybrid lastbil.

Anlæg 

 

Afvigelser
Samlet set var der mindreudgifter til anlægsprojekter 

på 14,7 mio. kr. og mindreindtægter på 4,1 mio. kr. i 

2018. De væsentligste afvigelser er beskrevet ne-

denfor: 

 

Der var i 2018 merudgifter til Områdefornyelse på 

omkring 1,4 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært, 

at projekterne ved Søndermarkskvarteret og Nordre 

Tabel 2:                                          

1.000 kr. brutto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

U 123.273 731 124.004 109.302 -14.702 88

I -8.221 -1.695 -9.916 -5.842 4.074 59

By- og Miljøudvalget 

skattefinansieret, i alt
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Fasanvej Nord har haft hurtigere fremdrift end for-

ventet. Pga. forskydninger vedr. refusion til projek-

terne er der mindreindtægter på 1,1 mio. kr.  

Vedrørende klimatilpasningsprojekter er der min-

dreudgifter på 3,5 mio. kr., som dels skyldes en for-

sinket implementeringstakt, og dels lavere udgifter 

end forventet primært på Mariendalsvej og Grønne 

Veje Øst. 

 

MetroCityringen er påvirket af forsinkelser vedr. god-

kendelse af sporsystemet. Det betyder, at alle res-

sourcer er fokuseret på dette og at der således er 

forsinkelser vedr. stationsprojekterne. Samlet bety-

der dette en mindreudgift i 2018 vedr. Stationsfor-

pladser, overdækning af rulletrapper samt elevator 

ved Frederiksberg Gymnasium på 4,2 mio. kr.  

 

Øvrige projekter 

De resterende mindreudgifter er fordelt ud på udval-

gets øvrige projekter og udgør 8,7 mio. kr. Der er bla. 

forsinkelser vedr. Forbedring af trafiksikkerhed på 

skolevejene. samt en forskydning af opgradering af 

belysning på Frederiksberg Allé, da arbejdet er ud-

skudt således at det følger etableringen af cykelsti 

på alléen i 2020.  

 

Projektet med vandanlæg på Lindevangsparken af-

venter fondsstøtte på 2,2 mio. kr. Indtægten forven-

tes i 2019.  

Tillægsbevillinger
Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget mindreudgif-

ter på 8,3 mio. kr. og merindtægter på 3,5 mio. kr. på 

driftssiden. 

På anlægssiden er der tillægsbevilget merudgifter på 

0,7 mio. kr. og merindtægter på 1,7 mio. kr. 

 

Drifts- og anlægsoverførsler 
Fra 2017 til 2018 er der overført mindreudgifter på 

drift på 2,0 mio. kr.  

På anlægssiden overført mindreudgifter på 38,2 mio. 

kr. og mindreindtægter på 6,6 mio. kr.  

 

Fra 2018 til 2019 er der overført mindreudgifter på 

drift på 2,9 mio. kr. 

På anlægssiden er der overført mindreudgifter på 

34,1 mio. kr. og mindreindtægter på 5,7 mio. kr. 
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Opfølgning på indholdsmål 
 

Tabel 3:             
                
Målsætning              
Parkeringsstrategi 

 Bedre parkeringsforhold og vilkår til Frederiksbergs borgere og erhvervsdrivende.  

 Merprovenuet skal benyttes til at forøge antallet af p-pladser. 

 Parkeringsløsningen søges tilrettelagt, så den både forøger brugervenligheden for borgerne 
og giver en effektiv administration. 

 
Flere parkeringspladser 

 Der er identificeret et potentiale for 1.600 ekstra p-pladser. En handleplan skal beskrive hvor-
dan dette potentiale kan udnyttes. 

 Der skal anlægges 200 flere parkeringspladser i 2018. 

 Nye p-pladser tænkes ind i klimatilpasningsprojekter. I perioder med lav udnyttelse anvendes 
p-pladserne til borgeraktiviteter og grønne elementer at midlertidig karakter. 

Resultat: 

 Der er etableret 229 parkeringspladser i 2018. 

 Etablering af nye p-pladser tænkes ind i klimatilpasningsprojekterne, men der er foreløbig 
ikke etableret p-pladser, der anvendes til borgerrettede aktiviteter. 

 
 
Klima og bæredygtig udvikling  

 CO2-udledningen reduceres med 50 pct. fra 2005 til 2020 for Frederiksberg som by. Målet 
for CO2 reduktionen er 100 pct. i 2035. Der vil i samarbejde med private og andre aktører 
blive arbejdet aktivt for at det ambitiøse mål kan nås tidligere. 

 Klimatilpasningsindsats ruster Frederiksberg til hyppigere og kraftigere skybrud. 

 Målet for håndtering af klimaforandringerne er, at der højst hvert 100 år må stå mere end 
10 cm vand på terræn, og at 30 pct. af regnvandet er afkoblet kloaksystemet inden for 100 
år. 

 Roadmap udarbejdes i 2018 og 2019 for hvordan Frederiksberg kan understøtte FN´s 17 
verdensmål i relevante strategier og politikker. 

 
Resultat: 

 Det grønne regnskab for 2018 viser, at der er opnået 50 pct.’s reduktion af CO2-udlednin-
gen. 

 Klimatilpasningsindsatsen er igangsat, dog har der vist sig et behov for øget detaljering af 
planerne før den egentlige etablering af løsningerne. Derfor blev implementeringen i 2018 
forsinket. 

 Udarbejdelse af roadmap for, hvordan Frederiksberg kan understøtte FN’s verdensmål, er 
igangsat og følger planen. Det forventes, at sagen behandles politisk i 2019. 

 
Byrum og grønne områder 

 Mængden af henkastet affald reduceres på færdselsarealer og i byrummet og 80 pct. af 
borgerne finder, at Frederiksberg er rent hvad angår henkastet affald og graffiti. 

 Inden 2022 skal der være udlagt støjsvagt slidlag på alle trafikveje. 

 Byens rum begrønes i endnu højere grad. 
 
Resultat:  

 De løbende målinger af brugertilfredsheden viser, at over 80 pct. af borgerne er tilfredse 
med renholdet på de grønne arealer. 

 Etablering af støjsvagt slidlag på alle trafikveje går efter planen, og det forventes fortsat at 
nå alle veje inden 2022. 

 Der er i 2018 implementeret en række projekter som har begrønnet byens rum, eksempelvis 
”Pulje til vejtræer”, ”Flere vejtræer”, ”Endnu flere grønne byrum” – og en lang række klima 
og byrumsprojekter, som også bidrager til et grønnere udtryk i byen.  
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Tabel 3:             
                
Målsætning              
 

Trafik og Miljø 

 Reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne med 50 pct. fra 2010 til 2020. 

 Frederiksberg er Danmarks mest cyklende by, og mindst 40 pct. af alle ture foretages på 

cykel. 

 Alle trafikveje skal have cykelsti eller cykelbane inden 2020 

 

Resultat: 

 Indsatsen for at nå målsætningen om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i 
trafikken er i gang, og de seneste tal viser, at Frederiksberg er godt på vej til at opnå målet. 
Idet cyklister udgør ca. 60 pct. af de tilskadekomne, var der i 2018 fokus på tiltag, der kan 
nedbringe antallet af cyklister, der kommer til skade. 

 Indsatsen for at gøre Frederiksberg til Danmarks mest cyklende by er i gang, men målsæt-
ningen om at 40 pct. af alle ture foretages på cykel er ikke opnået.  Der vil blive forelagt en 
status og opdateret plan for indsatsen  i første halvår 2019. 

 Cykelstierne på Howitzvej, Grundtvigsvej og Madvigs Allé er etableret og der aflægges regn-
skab for disse med regnskab 2018.  

 
 
Hospitalsgrunden 
 

 Udviklingen af grunden skal tage udgangspunkt i hospitalsgrundens særlige karakter og 
mange bevaringsværdige bygninger og frodige karakter. 

 Boligbyggeri på grunden skal ske, så der sikres variation i bolig- og ejerformer. 

Resultat: 

 Visionsarbejdet for hospitalsgrunden har været i gang i 2018, og fortsætter ind i 2019. 

Områdefornyelse 

 De første skridt tages mod områdefornyelse omkring den vestlige del af Finsensvej. 

 Oplæg til beslutningsprocessen omkring udvikling af området ved Bispeengbuen udarbejdes. 

Resultat: 

 Der er igangsat en analyse og udviklet et program vedr. Finsensvej, og en plan for område-
fornyelsen forventes forelagt til politisk godkendelse i løbet af 2019. 

 Området ved Bispeengbuen udvikles via en privat aktør, der skal skabe liv i området ved at 
udbygge faciliterne under og omkring buen. 
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By- og Miljøudvalget 
 Det brugerfinansierede område 

 

Det brugerfinansierede område 
De kommunale forsyningsvirksomheder er – bortset 

fra renovationen – udskilt i selvstændige aktieselska-

ber. På forsyningsområdet omfatter det kommunale 

budget derfor kun renovation. Regnskabet på By- og 

Miljøudvalget vedrører bestillerdelen af renovations-

opgaven. Størstedelen af renovationsopgaven udfø-

res af Frederiksberg Gartner- og Vejservice. Opga-

ver vedrørende indsamling af glas, flasker og farligt 

affald er udliciteret til en privat leverandør.  

Endvidere indgår driftsbidrag fra Frederiksberg 

Kloak til finansiering af kommunens ydelser på lån 

optaget til klimainvesteringer udført i samarbejde 

med Frederiksberg Kloak. 

 

Resultat  

På udvalgets område har der været nettomindre-

udgifter på driften på 3,2 mio. kr.  

På anlægssiden har der været mindreudgifter på 

10,2 mio. kr. i 2018. 

 

Serviceudgifter/overførsler 

 

 

Afvigelser
 

Renovation 

Aktiviteten renovation udviser nettomindreudgifter 

på 2,8 mio. kr., som dækker over mindreudgifter på 

1,5 mio. kr. og merindtægter på 1,4 mio. kr. Mindre-

udgifterne skyldes primært mere effektiv indsamling 

og behandling af affald. Merindtægterne skyldes 

manglende tilpasning af budgettet.  

 

Renovation (FGV) 

Aktiviteten renovation (FGV) udviser nettomerind-

tægter på i alt 0,3 mio. kr., som skyldes almindelig 

budgetusikkerhed.  

 

Renovationsområdet skal hvile-i-sig-selv over en år-

række, og nettomindreudgifter vil blive modregnet i 

de kommende gebyrfastsættelser. 

 

 

Anlæg 

 
 

 

Tabel 1:  

1.000 kr. netto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

U 148.022 2.781 150.803 149.421 -1.382 99

I     -148.018        -2.533     -150.552     -152.417      -1.865          101 

Overførsler U 148.022 2.781 150.803 149.421 -1.382 99

I     -148.018        -2.533     -150.552     -152.417      -1.865          101 

Renovation U 100.746 379 101.125 99.667 -1.457 99

I -99.518 -200 -99.718 -101.094 -1.375 101

Renovation (FGV) U 47.276 2.402 49.678 49.710 31 100

I -48.091 -2.333 -50.425 -50.791 -366 101

Spildevangsanlæg U 0 0 0 44 44 -

I -409 0 -409 -532 -123 130

By- og Miljøudvalget 

brugerfinansieret, i alt

Tabel 2:                                          

1.000 kr. brutto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

U 57.500 -12.571 44.929 34.741 -10.188 77

I              -                -                -                -              -    - 

By- og Miljøudvalget 

brugerfinansieret, i alt
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Afvigelser

Klimainvesteringer 

Kommunens udgifter til klimatilpasningsprojekter fo-

retaget i samarbejde med Frederiksberg Kloak afhol-

des på det brugerfinansierede budget. De såkaldte 

LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand) kan fi-

nansieres via lånoptagelse, og kommunens ydelser 

på lånet finansieres efterfølgende af tilsvarende 

driftsbidrag fra Frederiksberg Kloak. Kommunen har 

dermed ingen udgifter forbundet hermed.  

 

Mindreudgifterne på 10,2 mio. kr. skyldes forsinkel-

ser på klimatilpasningsprojekter på Ærøvej, Marien-

dalsvej, Grønne veje Øst, Grønne veje vest og Fre-

deriksberg Idrætsanlæg. 

 

En række af klimatilpasningsprojekterne, der var 

planlagt implementeret i 2018, er blevet forsinkede, 

idet der har vist sig behov for en mere detaljeret pro-

jektering inden udførelse end forventet.  

 

Tillægsbevillinger

Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget merudgifter 

på 2,8 mio. kr. og merindtægter på 2,5 mio. kr. 

På anlægssiden er der tillægsbevilget mindreudgifter 

på 12,6 mio. kr. 

 

Drifts- og anlægsoverførsler
Fra 2017 til 2018 er der på anlægssiden overført 

mindreudgifter på 14,1 mio. kr. 

Fra 2018 til 2019 er der på anlægssiden overført 

mindreudgifter på 24,2 mio. kr. 
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Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget  

Budgettet på Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-

udvalgets område dækker ydelser, der retter sig 

mod borgernes relationer til arbejdsmarkedet. 

Målgruppen er de 18-65-årige, som har mistet 

forsørgelsesgrundlaget, og hvor der skal tilrette-

lægges en indsats med henblik på, at borgerne 

kommer tættere på arbejdsmarkedet og i selvfor-

sørgelse. 

Budgettet dækker en række forsørgelsesydelser: 

A-dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og ud-

dannelseshjælp, sygedagpenge, revaliderings-

ydelse, ressourceforløbsydelse, ledigheds-

ydelse, førtidspension og løntilskud. Endvidere 

dækker budgettet udgifter til arbejdsmarkeds- og 

integrationspolitiske foranstaltninger som vejled-

ning og opkvalificering, virksomhedsrettet aktive-

ring og tilbud til borgere omfattet af integrations-

loven, herunder danskundervisning. 

 

 

Endelig dækker budgettet udgifter til Ungdom-

mens Uddannelsesvejledning og Erhvervsgrund-

uddannelser. Og endelig indeholder budgettet 

også udgifter til boligstøtte. 

 

 

 

Resultat  

På udvalgets område har der været nettomindre-

udgifter på 28,7 mio. kr., fordelt med nettomindre-

udgifter under serviceudgifterne på 0,3 mio. kr. og 

nettomindreudgifter under overførselsudgifterne 

på 28,4 mio. kr. Resultatet udviser en samlet af-

vigelse på 2,7%. 

 

I regnskabsåret 2018 har der fortsat været fokus 

på implementering af Job i Fokus-strategien, der 

er det strategiske afsæt for de politiske planer på 

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets om-

råde, herunder budgetaftalen, Vækst og jobska-

belse, Unge godt på vej og Beskæftigelsespla-

nen.  

 

Med strategien om Job i fokus er indsatsen orien-

teret mod efterspørgselssiden og virksomheder-

nes behov for arbejdskraft. Det har bl.a. indebåret 

en tilpasning af tilbudsmulighederne for ledige, 

som er blevet mere målrettet i 2018.  

 

Nettomindreudgifterne under serviceudgifterne 

på 0,3 mio. kr. vedrører primært Ungdomsuddan-

nelse, som blandt andet skyldes uforbrugte mid-

ler til projekter, hvor udgiften er blevet udskudt til 

2019 og pengene derfor overføres. 

 

Mindreudgifterne under overførselsudgifterne på 

28,4 mio. kr. udgøres af en række afvigelser. Her 

kan det især nævnes, at udgifterne til Sygedag-

penge, Arbejdsløshedsdagpenge og Kontant-

hjælp har været lavere end forventet. De nær-

mere årsager til afvigelserne følger nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    19 % af de samlede 

driftsudgifter 
3 % af det samlede  
personale 
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Serviceudgifter/Overførselsudgifter 

 

Afvigelser 

 

Serviceudgifter 

 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger  

Der er på aktiviteten arbejdsmarkedsforanstalt-

ninger en samlet merudgift på 0,1 mio. kr. 

 

Ungdomsuddannelse 

Der er nettomindreudgifter på samlet 0,4 mio. kr. 

under Ungdommens Uddannelsesvejledning.  

Det vedrører uforbrugte midler ifbm. projekter 

svarende til 0,1 mio. kr. der skyldes forsinket 

igangsættelse. Disse anmodes overført til 2019. 

Endvidere er der mindreudgifter på 0,3 mio. kr. 

Mindreudgifterne skyldes tilbageholdenhed i for-

hold til at kunne rette fokus på erhvervsuddannel-

sesområdet i 2019.  

 

Overførselsudgifter 
 

Kontanthjælp og aktivering  

Under aktiviteten kontanthjælp og aktivering har 

der været nettomindreudgifter på 6,5 mio. kr., 

hvilket bunder i både mindreudgifter og merind-

tægter.  

 

Grunden til de større indtægter skyldes, at der har 

været ekstraordinære merindtægter vedrørende 

det mellemkommunale område, mens grunden til 

mindreudgifterne skyldes færre borgere på kon-

tant- og uddannelseshjælp i 2018. 

 

 

Tabel 1:

1.000 kr. netto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Arbejdsmarkeds - og U 1.398.319 -32.964 1.365.355 1.337.861 -27.494 98

Uddannelsesudvalget i alt I  -294.357         4.155    -290.201    -291.394      -1.193          100 

Service U 12.950 648 13.598 13.199 -399 97

I      -1.127         1.004          -123            -28           96            22 

Arbejdsmarkedsforan- U 2.475 -1.708 767 802 35 105

staltninger I -1.127 1.004 -123 -13 110 11

Ungdomsuddannelse (AU) U 10.475 2.356 12.831 12.397 -434 97

I 0 0 0 -14 -14 -

Danskundervisning I 0 0 0 0 0 -

Overførsler U 1.385.369 -33.612 1.351.757 1.324.662 -27.095 98

I  -293.229         3.151    -290.078    -291.367      -1.289          100 

Kontanthjælp og aktivering U 194.597 -2.004 192.593 187.429 -5.164 97

I -48.036 213 -47.823 -49.184 -1.361 103

Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U 219.602 7.010 226.612 228.973 2.361 101

I -79.504 4 -79.500 -82.987 -3.487 104

Sygedagpenge U 155.133 -19.863 135.269 125.258 -10.011 93

I -59.066 4.421 -54.645 -50.205 4.440 92

Arbejdsmarkedsforan-staltninger U 162.184 -13.792 148.393 145.230 -3.163 98

I -41.315 -235 -41.551 -44.631 -3.081 107

Integration U 109.072 -27.257 81.815 79.113 -2.702 97

I -61.751 8.750 -53.001 -53.868 -867 102

Dagpenge til forsikrede U 205.116 12.016 217.132 212.494 -4.638 98

I 0 0 0 -12 -12 -

Ungdomsuddannelse (AU) U 7.359 -1.186 6.173 5.928 -245 96

I -497 0 -497 -418 79 84

Boligstøtte U 73.491 0 73.491 70.551 -2.940 96

I -3.060 0 -3.060 -381 2.679 12

Førtidpensioner U 258.814 11.463 270.277 269.685 -592 100

I 0 -10.000 -10.000 -9.681 319 -



Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget       side 50 
  

 

Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 

Under aktiviteten revalidering, fleksjob og ledig-

hedsydelse har der været nettomindreudgifter på 

1,1 mio. kr.  

 

Sygedagpenge  

Under aktiviteten sygedagpenge har der været 

nettomindreudgifter på 5,6 mio. kr. Den samlede 

nettomindreudgift dækker over mindreudgifter på 

10,0 mio. kr. og mindreindtægter på 4,4 mio. kr. 

Baggrunden for nettomindreudgifterne skyldes, 

at der har været færre sygedagpengemodtagere 

end forventet i 2018. Der var forventet 810 hel-

årspersoner på Sygedagpenge og det faktiske 

antal var 744. Faldet i antallet af sygedagpenge-

modtagere har været markant og skal bl.a. ses i 

sammenhæng med udviklingen i jobafklaringsfor-

løb.  

 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger  

Under aktiviteten arbejdsmarkedsforanstaltnin-

ger har der været samlede nettomindreudgifter 

på 6,3 mio. kr., som følge af mindreudgifter på 3,2 

mio. kr. og merindtægter på 3,1 mio. kr. Det skyl-

des bl.a. effekt af initiativer iværksat i forhold til 

finansiering af regeringens aftale om erhvervs- og 

iværksætterpakke i 2019, der allerede i et vist 

omfang fik virkning i 2018.  

 

Integration  

Under aktiviteten integration har der samlet været 

nettomindreudgifter på 3,6 mio. kr., som følge af 

mindreudgifter på 2,7 mio. kr. og merindtægter på 

0,9 mio. kr.   

 

Integrationsområdet dækker over integrations-

ydelse, udgifter til tilbud til borgere efter integrati-

onsloven, tilskud for udlændinge og endelig 

danskundervisning.  

 

Baggrunden for nettomindreudgifterne skyldes at 

der har været færre på ydelse, hvilket forklare 

nettomindreudgifter på 2,7 mio. kr. Det reste-

rende nettomindreforbrug på 0,9 mio. kr. skyldes 

en række mindre modsatrettede afvigelser på til-

bud til borgere, danskuddannelse og tilskud til ud-

lændinge.   

 

Dagpenge til forsikrede  

Under aktiviteten Dagpenge til forsikrede har der 

været nettomindreudgifter på 4,6 mio. kr. 

 

Mindreudgifterne skyldes primært, at der i 2018 

blev indført en lavere dimittendsats, som har vist 

sig vanskelig at forudse effekten af. 

 

Boligstøtte  

Under aktiviteten boligstøtte har der været netto-

mindreindtægter på 0,3 mio. kr.  

 

Førtidspensioner 

Under aktiviteten førtidspensioner har der samlet 

været nettomindreudgifter på 0,3 mio. kr.

  

Tillægsbevillinger
Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget merudgif-

ter under serviceudgifterne på 0,6 mio. kr. og min-

dreudgifter under overførselsudgifterne på 33,6 

mio. kr., i alt mindreudgifter  på 33,0 mio. kr.  

Endvidere er der tillægsbevilget 1,0 mio. kr. i min-

dreindtægter på serviceudgifter og 3,2 mio. kr. 

under overførselsudgifter, i alt mindreindtægter 

på 4,2 mio. kr.

Drifts- og anlægsoverførsler 
Fra 2017 til 2018 er der overført mindreudgifter 

under serviceudgifterne på 1,2 mio. kr. og min-

dreudgifter under overførselsudgifterne på 0,5 

mio. kr., i alt mindreudgifter på 1,7 mio. kr.  

Fra 2018 til 2019 er der overført mindreudgifter  

under serviceudgifterne på 0,4 mio.kr.  og  min-

dreudgifter under overførselsudgifterne på 0,8  

mio. kr. , i alt mindreudgifter på 1,2 mio. kr.
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Opfølgning på indholdsmål 

Tabel 3:              

               

Målsætning              

 

Indholdsmål: 

Færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse 

Beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg skal bidrage til at nå det overordnede mål om, at have 

færrest mulige borgere på offentlig forsørgelse.  

På dette område har Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i Beskæftigelsesplanen for 2018 

vedtaget konkrete mål. Det centrale skal nævnes her:  

 Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen inden 

for alle ydelsesgrupper 

Der følges løbende op på målene i beskæftigelsesplanen i effektrapporter, som forelægges for 

Arbejdsmarkeds –og uddannelsesudvalget kvartalsvist. 

Beskæftigelsesplanen udmøntes i de to målgruppeplaner ”Unge godt på vej – Plan for uddannelse 

og arbejde til unge på Frederiksberg” og ”Vækst og jobskabelse på Frederiksberg – Plan for den 

virksomhedsrettede indsats” 

 
Resultat:  
Samlet set for alle målgrupper har der været et fald i antallet er personer på offentlig forsørgelse 

på 3,6 procent fra juli 2017 til juli 2018. Samtidig fremgår det også af den seneste effektrapport, 

at 10,3 procent af befolkningen mellem 16-66 år var på ydelse, hvilket er 6,0 procent point lavere 

end hele landet. Resultaterne afspejler sig også i tabel 1 hvor en stor del af nettomindreudgifterne 

til overførsler skyldes at færre borgere modtager ydelse 

 

Der henvises derudover til seneste effektrapport forelagt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudval-

gets møde den 1. april 2019, hvor det ligeledes er muligt at se udviklingen og målopfyldelsen for 

de enkelte målgrupper. 

 
Unge godt på vej 

Ungeindsatsen har de seneste år været en politisk høj prioritet i Frederiksberg Kommune, hvilket 

også afspejles i den strategiske prioritering af ungeindsatsen, der beskrives i målgruppeplanen 

Unge godt på vej 2017 – Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2018 – 2021 

som Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget har vedtaget. 

 

Planen indeholder fire overordnede mål, som er: 

1. Færrest muligst unge skal modtage offentlig forsørgelse 

2. Antallet af unge med mere end seks måneder på offentlig forsørgelse skal reduceres 

3. 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse 

4. Antallet af fokuselever/ikke-uddannelsesparate elever, som modtager en offentlig for-

sørgelsesydelse efter de er fyldt 18 år, skal reduceres. 

 

Der følges op på målene halvårligt i ungeopfølgningen, som oftest i maj og november. 

 
Resultat: 
1. Antallet af unge i Frederiksberg Kommune der modtagere offentlig forsørgelse (SU 

tæller ikke med) er faldet med 5,6 procent fra juli 2017 til juli 2018 

2. Antallet af unge i Frederiksberg Kommune med mere end seks måneder på offentlig 

forsørgelse er steget med 1,4 procent fra juli 2017 til juli 2018. Andelen af den samlede gruppe 

unge mellem 16-29 år med mere end seks måneder på offentlig forsørgelse udgør 1,7 procent 

mens det tilsvarende tal på landsplan er 4,6 procent. 

 



Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget       side 52 
  

 

Tabel 3:              

               

Målsætning              

3. Ifølge Undervisningsministeriets profilmodel vil 90,9 procent af de unge der afsluttede 

grundskolen i 2016 gennemføre en ungdomsuddannelse.  

4. Andelen af fokuselever, der modtager eller har modtaget offentlig forsørgelse, har væ-

ret faldende siden 2011. 

 

Der henvises derudover til den halvårlige ungeopfølgning, der senest blev forelagt Arbejdsmar-

keds- og Uddannelsesudvalget den 26. november 2018, hvor det er muligt at se flere indikatorer 

på effekterne af indsatserne for de unge.  

     
Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 

I 2016 lancerede kommunen en ny ”Job i Fokus-strategi”, hvor kommunens beskæftigelsesrettede 

indsatser i højere grad er styret af virksomhedernes efterspørgsel frem for den enkelte borgers 

ønsker. Målgruppeplanen for den virksomhedsrettede indsats Vækst og jobskabelse på Frede-

riksberg – Plan for den virksomhedsrettede indsats (2018-2021) skal være med til at understøtte 

denne udvikling.  

Planen indeholder to overordnede målsætninger: 

1. At der skabes vækst for virksomhederne i hovedstadsområdet, herunder for virksom-

hederne på Frederiksberg 

2. At der skabes flere job for Frederiksbergborgere på Frederiksberg og i hovedstadsom-
rådet 

Effekterne af de virksomhedsrettede indsatser i ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ er inte-

greret i de effektrapporter som forelægges for Arbejdsmarkeds –og uddannelsesudvalget kvar-

talsvist, da indsatserne skal resultere i job til borgere på Frederiksberg. 

 
Resultat:  
Antallet af borgere, der går i selvforsørgelse via job eller uddannelse er stigende. Dette ses ved 

en netto nedgang af borgere på offentlig forsørgelse. Således ”flyttes” borgeren ikke mellem for-

skellige forsørgelsesydelser. Frederiksberg Erhvervsforum understøtter at virksomhedernes efter-

spørgsel på arbejdskraft samt potentialer for vækst analyseres og denne viden bibringes beskæf-

tigelsesindsatsen. Endvidere arbejdes der med projekter omkring socialøkonomi, hvilket under-

støtter indsatsen for de målgrupper, der er længst fra arbejdsmarkedet 

 

Integration af flygtninge 

På dette område har Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i Beskæftigelsesplanen for 2018 

vedtaget et mål om, at Frederiksberg skal være den bedste i forhold til sammenlignelige kommu-

ner (klyngen) målt på andelen som er i beskæftigelse i juni måned tre år efter ankomståret. 

  

Der vil blive fulgt løbende op på målet i beskæftigelsesplanen i resultatrapporter, som forelægges 

for Arbejdsmarkeds -og uddannelsesudvalget kvartalsvist. 

 
Resultat:  
59,6 procent af de flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som ankom i 2015, var i be-

skæftigelse i juni 2018 hvilket gør Frederiksberg Kommune til den bedste i forhold til sammenlig-

nelige kommuner. Nr. 2 i klyngen var Dragør Kommune med 46,9 procent i beskæftigelse i samme 

periode. 

Ud over benchmarkingopgørelsen opgøres selvforsørgelsen også internt i Frederiksberg Kom-
mune, her viser opgørelsen at 67 procent af de flygtninge og familiesammenførte til flygtninge der 
ankom i kvoteåret 2015 er selvforsørgende.  
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Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev etableret 1. 

januar 2018. Udvalget har ansvaret for og prioriterer 

indsatsen vedrørende kommunens aktiviteter på sund-

heds- og forebyggelsesområdet. Under udvalget bud-

getlægges aktiviteterne: Forebyggelse, Sundhedstje-

neste, Børnetandpleje og Omsorgs- og Specialtandple-

jen samt Aktivitetsbestemt medfinansiering. 

 

 

Resultat  
På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område 

har der i 2018 været merudgifter på driften på 1,5 

mio. kr. Dette dækker over merudgifter på 2,3 mio. 

kr. under overførselsudgifter og mindreudgifter på 

netto 0,8 mio. kr. på serviceudgifter. Den samlede 

merudgift svarer til en samlet afvigelse på 0,3 pct. 

af det korrigerede budget.  

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har ikke haft 

en anlægsramme i 2018, hvorfor der ikke har været  

anlægsudgifter. 

 

De nærmere årsager til afvigelserne følger i de næ-

ste afsnit.

 

Serviceudgifter og overførsler 

 
 

Afvigelser 
 

Serviceudgifter 

Den samlede afvigelse på -0,8 mio. kr. dækker over 
henholdsvis mindreudgifter på 1,0 mio. kr. og mind-
rendtægter på 0,2 mio. kr. 
Afvigelsen på udgiftssiden skyldes især mindrerud-
gifter til Sundhedstjeneste samt mindreudgifter på 
Forebyggelsen.  

På indtægtssiden skyldes afvigelsen primært mer-
indtægter på specialtandplejen og mindreindtægter 
på Sundhedstjenesten. 

Tabel 1:  

1.000 kr. netto  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Sundhed- og U 504.050 8.770 512.819 514.113 1.294 100

Forebyggelsesudvalget, i alt I       -850           -758       -1.608        -1.373         235            85 

Service U 77.905 1.770 79.675 78.647 -1.028 99

I       -850           -758       -1.608        -1.373         235            85 

Forebyggelse U 21.936 1.087 23.024 22.815 -209 99

I -224 -544 -768 -794 -25 103

Sundhedstjeneste U 21.711 432 22.142 21.308 -834 96

I -220 -215 -435 0 435 0

Børnetandpleje U 30.412 136 30.548 30.474 -75 100

I -148 0 -148 -77 71 52

Omsorgs- og specialtandplejen U 3.846 115 3.961 4.050 89 102

I -258 1 -257 -502 -245 195

Overførsler U 426.144 7.000 433.144 435.466 2.321 101

I 0 0 0 0 0 -

Kommunal medfinansiering af U 426.144 7.000 433.144 435.466 2.321 101

      
    9 % af de samlede 

   driftsudgifter 
       2 % af det samlede  
      personale 
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Forebyggelse 
Aktiviteten Forebyggelse udviser nettomindreudgif-
ter på 0,2 mio. kr., som skyldes en række mindreud-
gifter på projekter under forebyggelsen. 
 
Sundhedstjeneste 
Aktiviteten Sundhedstjeneste udviser nettomindre-
udgifter på 0,4 mio. kr., der skyldes vigende udgifter 
til enkelte projekter.  

 
Børnetandpleje 
Aktiviteten Børnetandpleje balancerer. 
 
Omsorgs- og Specialtandplejen 
Der er nettomerindtægter på 0,1 mio. kr., som skyl-
des netto større efterspørgsel efter specialtand-
pleje.  
 

 
Overførselsudgifter 
 
På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets overfør-
selsudgifter er der samlet merudgifter på 2,3 mio. 
kr., som kan relateres til Aktivitetsbestemt medfi-
nansiering. Årsagen til merudgifterne skyldes en 

stigning i antallet af indlæggelser i årets sidste må-
neder.  Merudgifterne svarer til 0,5 pct. af  det korri-
gerede budget. 

 

Tillægsbevillinger 
Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget merudgifter 
på 8,8 mio. kr.  og merindtægter på 0,8 mio. kr. på 
driftssiden.  
 
 

Drifts- og anlægsoverførsler 
Fra 2018 til 2019 er der overført mindreudgifter på 
2,0 mio. kr. under drift.
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Opfølgning på indholdsmål 
Tabel 2:              
                
Målsætning              

Indholdsmål: Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 
Kommunalbestyrelsen godkendte Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 den 20. 
april  2015 (sag 104).  

Visionen som ligger til grund for Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik er: 

 Borgere på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår. 
 

Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder: 

 Sundhed for alle, der handler om at sikre, at alle har de samme muligheder for at leve et 
sundt liv, og at der skal være større lighed i sundhedstilstanden på tværs af sociale og økono-
miske forskelle. 

 Fællesskaber, der handler om, hvordan de fællesskaber, vi deltager i, påvirker vores sund-
hed, og hvordan Frederiksberg kan arbejde for at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel. 

 Familier, der handler om at skabe gode rammer for børn og unges sundhed. 

 Byrum, der handler om byens rum som omdrejningspunkt for fysisk udfoldelse og mental triv-
sel, men også miljø, luftforurening og klimatilpasning. 
 

Sundhedspolitikken indeholder 11 mål:  

1. Den sociale ulighed skal mindskes. 

2. Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår. 

3. Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil, både fysisk og mentalt. 

4. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse. 

5. Flere børn, unge, voksne og ældre skal have en god mental sundhed. 

6. Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab. 

7. Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge og sunde rammer. 

8. Unges risikoadfærd skal mindskes. 

9. Byens rum skal være let tilgængelige for alle, så flere bruger dem til motion, leg, rekreation og 
dyrkelse af fællesskaber.  

10. Flere borgere skal gå eller cykle i hverdagen. 

11. Luften skal være renere, og der skal være rent vand og mindre støj i byens rum. 

Resultat: Der er redegjort for målopfyldelsen i en afsluttende status på Sundhedspolitikken, som 
blev fremlagt for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 13. august 2018, punkt 45. 

Der følges endvidere løbende op på målene via resultatrapporter, statistik fra Region Hovedsta-
den, Sundhedsprofilen mv. 
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Magistraten 

Under Magistraten budgetlægges aktiviteterne poli-

tisk organisation, tjenestemandspensioner, admini-

stration, erhverv, puljer samt redningsingsbered-

skab. 

 

 

 

Resultat  
På udvalgets område har der på driften været  min-

dreudgifter på 17,8 mio. kr. og mindreindtægter på 

2,7 mio. kr. i alt netto 15,1 mio. kr., som dækker 

over mindreudgifter på 17,9 mio. kr. og mindreind-

tægter på 2,8 mio. kr. på service, samt merudgifter 

på 0,1 mio. kr. på overførsler.  

På anlægssiden har der været mindreudgifter på 6,3 

mio. kr. og mindreindtægter på 1,6 mio. kr., i alt netto 

4,7 mio. kr. De nærmere årsager til afvigelserne følger 

nedenfor. 

 

Serviceudgifter/overførsler 

 
 

Afvigelser

Politisk organisation 

Aktiviteten politisk organisation udviser mindreud-

gifter på 2,4 mio. kr. og mindreindtægter på 1,7 

mio. kr.  

En mindreudgift på 1,7 mio. kr. og en mindreintægt 

på 1,7 mio. kr. skyldes Taxinævnet som i 2018 er 

overflyttet til staten. Herudover skyldes en mindre-

Tabel 1:

1.000 kr. Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

2018 bevillinger budget 2018 pct.

Magistraten, i alt U 827.299 -39.147 788.153 770.373 -17.780 98

I -86.079 -9.534 -95.613 -92.886 2.726 97

Service U 813.395 -49.147 764.248 746.351 -17.897 98

I -83.768 -10.134 -93.902 -91.129 2.773 97

Politisk organisation U 19.574 -795 18.779 16.357 -2.422 87

I -5.529 20 -5.510 -3.779 1.731 69

Tjenestemandspensioner U 117.393 997 118.391 118.974 583 100

I -3.008 111 -2.897 -2.616 281 90

Administration U 562.958 24.847 587.804 575.186 -12.618 98

I -68.402 -7.047 -75.448 -76.044 -596 101

Erhverv U 3.330 302 3.632 3.273 -359 90

I -3.782 -3.229 -7.011 -5.740 1.271 82

Puljer U 80.482 -74.130 6.352 4.178 -2.174 66

I 0 0 0 0 0 0

Redningsberedskab U 29.658 -368 29.290 28.383 -907 97

I -3.047 11 -3.036 -2.950 86 97

Overførsler U 13.904 10.000 23.905 24.022 117 100

I -2.311 600 -1.711 -1.757 -46 103

Tjenestemandspensioner U 13.904 0 13.905 14.002 97 101

I -2.311 600 -1.711 -1.757 -46 103

Administration U 0 10.000 10.000 10.020 20 100

Puljer U 0 0 0 0 0 0

  
 13 % af de samlede 

driftsudgifter 
      13 % af det samlede  
       personale 
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udgift på 0,7 mio. kr., vedrørende Kommunalbesty-

relsen, bl.a. at der ikke er gennemført studietur i 

2018. 

 

Tjenestemandspensioner 

Tjenestemandspensioner udviser under serviceud-

gifter en merudgift på 0,6 mio. kr. og en mindreind-

tægt på 0,3 mio. kr., som skyldes merudgifter ved-

rørende egne tjenestemandspensionister samt 

mindreindtægter fra Hovedstadens Beredskab for 

overførte tjenestemandsansatte. Overførselsudgif-

terne udviser en merudgift på 0,1 mio. kr. som ved-

rører forskydninger i pensioner til tidligere ansatte i 

forsyningsvirksomhederne. 

 

Administration 

Aktiviteten udviser mindreudgifter på 15,0 mio. kr. 

og merindtægter på 0,6 mio. kr., som dækker over 

fællesudgifter samt løn og personaleoverhead. 

 

De væsentligste afvigelser under fællesudgifter  

der netto udgør en mindreudgift på 8,0 mio. kr. 

fremgår nedenfor: 

 

Serviceområdet udviser merudgifter på 1,0 mio. kr. 

og merindtægter på 4,2 mio. kr. 

Blandt de primære årsager hertil er til merudgifter 

på 2,4 mio. kr. vedrørende medarbejder PC ord-

ning og internt køb og salg af IT (som har modpost 

under indtægter), der delvist modsvares af mindre-

udgifter på 0,9 mio. kr. ved overgang til nyt ind-

købsanalysesystem og mindreudgifter på 0,6 mio. 

vedrørende IT/KMD systemer. Merindtægten skyl-

des især 2,8 mio. kr. i merindtægter vedrørende 

medarbejder PC ordning og internt køb og salg af 

IT (hvoraf 2,4 mio. kr. af indtægterne modsvares af 

modposter under udgifter). Derudover er opnået 

merindtægter på 0,8 mio. kr. vedrørende fogedge-

byrer.  

 

Kommunaldirektørområdet udviser mindreudgifter 

på 3,5 mio. kr. og mindreindtægter på 0,7 mio. kr. 

Mindreudgiften skyldes primært mindreudgifter på 

1,5 mio. kr. vedrørende ledelsesinformation i for-

bindelse med afklaring af kontraktforhold og hjem-

tagelse af opgaven, elevuddannelser med en min-

dreudgift på 1,4 mio. kr. (der skal ses i sammen-

hæng med mindreindtægter på 0,7 mio. kr. vedrø-

rende refusioner), tværgående uddannelser der vi-

ser en mindreudgift på 0,9 mio. kr. som er en smule 

højere end tidligere forventet, lønservice der viser 

en mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende variable 

aktiviteter, 0,5 mio. kr. vedrørende komunaldirek-

tørområdets og direktionens fællespuljer, 0,7 mio. 

kr. på puljer vedrørende attraktive arbejdspladser 

og tillidsdagsorden, hvoraf 0,5 mio. kr. søges over-

ført til 2019 og en mindreudgift på 0,4 mio. kr. ve-

dørende en række mindre poster. Derudover har 

der været merudgifter 1,5 mio. kr. til administrati-

onsbidrag vedrørende tværkommunale ITsystemer 

under Udbetaling Danmark og 0,8 mio. kr. vedrø-

rende AES betalinger, som skyldes periodefor-

skydning. 

 

Børne- og Ungeområdet udviser nettomerudgifter 

på 0,2 mio. kr. der skyldes merudgifter vedrørende 

fagsystemet DUBU på det specialiserede børne- 

og ungeområde. 

 

By- og Miljøområdet udviser en netto mindreudgif-

ter på 0,8 mio. kr. Det skyldes primært mindreud-

gifter på 0,4 mio.kr. vedrørende handleplan for EL-

biler, hvor leverandørerne har haft svært ved at an-

skaffe de bestilte biler. Hertil har der været mindre-

udgifter på aftalen med DAB om administration af 

udlejningsejendomme på 0,2 mio.kr. 

 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdets 

fællesudgifter udviser mindreudgifter på 1,6 mio. 

kr. og mindreindtægter på 3,2 mio. kr. svarende til 

en nettomerudgift på 1,6 mio. kr. Afvigelserne 

skyldes især en række modsatrettede bevægel-

ser, hvoraf de mest centrale er mindreudgifter på 

2,0 mio. kr. og mindreindtægter på 2,8 mio. kr., 

under Arbejdsmarkedsafdelingen, vedrørende 

projekter om initiativer for personer med handicap 

samt projekt Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb. 

Dette skyldes aktiviteter hvor nogle udgifter og 

indtægter som følge af periodeforskydninger for-

ventes afholdt og indtægtsført i 2019. Herudover 

har der været merudgifter vedrørende IT fagsyste-

mer på 1,1 mio. kr. og mindreudgifter vedrørende 

revision af Akaciegården på 0,6 mio. kr.  

  

De væsentligste afvigelser på løn og personale-

overhead, der netto udgør en mindreudgift på 7,6 

mio. kr. fremgår nedenfor: 

 

Serviceområdet udviser mindreudgifter på 2,6 mio. 

kr. og mindreintægter på 0,9 mio. kr. Indtægtsdæk-

kede aktiviteter vedrørende  vagtcentral og arran-

gementer har udvist lavere aktivitet end forudsat og 

derfor er der mindreindtægter på 0,9 mio. kr., der 

modsvares af tilsvarende mindreudgifter. Den re-

sterende mindreudgift på 1,7 mio. kr. vedrører pri-

mært vakancer og tilbagehold.. 
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Kommunaldirektørområdet udviser mindreudgifter 

på 1,7 mio. kr. som primært skyldes restbudget på 

0,9 mio. kr. på den  tværgående områdepulje samt 

små mindreudgifter vedrørende tilbagehold og va-

kancer fordelt på afdelingerne. 

 

Børne- og Ungeområdet udviser en nettomindre-

udgift på løn og overhead på 0,8 mio. kr. (ekskl. 

Socialtilsynet), der vedrører opsparing til ombyg-

ningsudgifter i forbindelse med fortætning i antallet 

af medarbejdere på Rådhuset og indkøb af nye 

PC’ere.  

 

Socialtilsyn Hovedstaden, som hører under Børne- 

og Ungeområdet, udviser en nettomindreudgift på 

driftsudgifterne på 1,4 mio. kr. Denne dækker over 

mindreudgifter til socialtilsynets takstfinansierede 

løn og drift på 0,6 mio. kr., og merindtægter fra tak-

ster på 0,8 mio. kr. Hertil kommer 0,2 mio. kr. i min-

dreindtægter og 0,2 mio. kr. i mindreudgifter til løn 

og drift vedr. tilkøbsydelser. 

 

By- og Miljøområdet udviser en nettomindreudgift 

på i alt 1,8 mio. kr., der primært skyldes vakancer 

samt mindreudgifter vedrørende Facility Manage-

ment investeringen omkring opmåling af kommu-

nes ejendomme. 

  

 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 

udviser samlet en nettomindreudgift på 0,9 mio. kr., 

der kan henføres til vakancer og en række modsat-

rettede bevægelser på de centrale afdelinger. 

 

Erhverv mv. 

Aktiviteten udviser en mindreudgift på 0,4 mio. kr. 

samt en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. Mindreud-

giften vedrører især restbudget på kongrespuljen 

og væksthuse, og mindreindtægten vedrører geby-

rer for råden over vejarealer, der har haft en lavere 

aktivitet end forudsat. 

 

Puljer 

Aktiviteten puljer udviser mindreudgifter på 2,2 mio. 

kr. Afvigelsen skyldes væsentligst et restbudget på 

den generelle usikkerhedspulje på 2,1 mio. kr. Pul-

jen er blandt andet afsat til at imødegå demografi-

ske udsving. Derudover udviser diverse andre pul-

jer mer/mindreudgifter som udligner hinanden. 

 

Redningsberedskab 

Aktiviteten udviser en mindreudgift på 0,9 mio. kr. 

og en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Mindreudgif-

terne skyldes primært at driftsbidraget til Hovedsta-

dens beredskab er justeret ned med 0,7 mio.kr. 

som følge af en justering i ejerandelene. Mindre-

indtægten skyldes, at huslejeopkrævningen har 

været lidt lavere end budgetteret.

Anlæg 

 

Afvigelser
 

På udvalgets område er der samlet set mindreud-

gifter på 6,3 mio. kr. og mindreindtægter på 1,6 

mio. kr. på anlæg.  

De væsentligste afvigelser fremgår nedenfor:  

På udgiftssiden er der i løbet af 2018  arbejdet med 

en negativ pulje med det formål, at overholde an-

lægsrammen. Det korrigerede budget på denne 

pulje udgør -11,1 mio. kr.  og udtrykker forventede 

mindreudgifter på ikke specificerede anlægspro-

jekter på tværs af alle udvalg.  

 

 

 

 

Da de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter 

samlet var 28,4 mio. kr. under det budgetterede ni-

veau (heraf 29,0 mio. kr. indenfor anlægsrammen 

og merudgifter på 0,6 mio. kr. udenfor anlægsram-

men), er puljen udmøntet – dog således, at merud-

giften på puljen på 11,1 mio. kr. modsvares af min-

dreudgifter på en række anlægsprojekter på øvrige 

udvalg. 

Herudover har der været mindreudgifter på an-

lægsprojekter under Magistraten på i alt 17,3 mio. 

kr., hvoraf den væsentligste udgør 12,6 mio. kr. og 

skyldes forsinkelse i forbindelse med anlægstil-

skud til FB klubhus. 

Tabel 2:                                          

1.000 kr.  Budget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Forbrugs-

 2018 bevillinger budget 2018 pct.

Magistraten, i alt U 19.077 3.391 22.468 16.182 -6.286 72

I -34.323 16.159 -18.164 -16.516 1.649 91
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Derudover er der mindreudgifter på 4,2 mio. kr. 

vedrørende en række digitaliseringsprojekter for 

perioden 2013 – 2018 (væsentligst vedrørende 

projekterne Udbredelse af skylletoiletter med 1,4 

mio. kr. og Øget digitalisering på undervisningsud-

valget med 0,6 mio. kr.). Endvidere er der øvrige 

mindreudgifter på en række projekter på i alt 0,5 

mio. kr.  

Af de ovennævnte mindreudgifter på 17,3 mio. kr. 

overføres 16,6 mio. kr. til anvendelse i 2019. 

På indtægtssiden har der været mindreindtægter 

på 1,6 mio. kr., som væsentligst vedrører forsin-

kede salgsindtægter vedrørende Søndre Fasanvej 

26 og Falkonér Allé 118. Mindreindtægterne over-

føres til 2019.

 

Tillægsbevillinger
Udvalget har i 2018 fået tillægsbevilget mindreud-

gifter på 39,1 mio. kr. og merindtægter på 9,5 mio. 

kr. på driftssiden.  

På anlægssiden er der tillægsbevilget merudgifter 

på 3,4 mio. kr. og mindreindtægter på 16,2 mio. kr. 

 

Drifts- og anlægsoverførsler
Fra 2017 til 2018 er der på drift overført mindreud-

gifter på 6,0 mio. kr. 

På anlægssiden er der overført mindreudgifter på 

13,8 mio. kr. og mindreindtægter på 8,9 mio. kr. 

Fra 2018 til 2019  er der på drift overført mindre-

udgifter på 14,9 mio. kr. og mindreindtægter på 

3,1 mio. kr.  På anlægssiden er der overført min-

dreudgifter på 28,3 mio. kr. og mindreindtægter på 

11,8 mio. kr.
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Tabel 3:               

                

Målsætning             

Indholdsmål: 

  

Henvendelser besvares hurtigst muligt og senest inden 14 dage  

Ifølge kommunens politik om svarfrister, besvares henvendelser hurtigst muligt og senest inden 14 
dage. Hvis det tager længere tid at behandle sagen, modtager borgeren inden otte dage en kvittering 
(brev eller e-mail) med oplysning om, hvor lang tid der forventes at gå med at behandle sagen 

Resultat: 

Dette indholdsmål er opfyldt 100 %, idet forvaltningen generelt opfylder servicekravet om svar inden 
14 dage. 

  

Indholdsmål: 

Konkurrenceudsættelse af kommunens opgaver udgjorde i 2015 en andel på 27,1 pct. 

Seneste tal er opgjort for 2016, hvor Frederiksberg Kommunes IKU er opgjort til 28,9 pct.  

Der arbejdes mod en IKU på 33 inden udgangen af 2020.  

  

Resultat: 

Seneste tal er endelig opgjort for 2017, hvor kommunens IKU er opgjort til 28,4. Der er tale om et 
fald på 0,5 procentpoint i forhold til 2016, og årsagen hertil skal navnlig findes i det faktum, at en 
række opgaver, som Jobcenteret tidligere løste hos eksterne leverandører, nu er hjemtaget til kom-
munal varetagelse. Dette svarer til ca. 28 mio. kr., hvilket er den centrale baggrund for nævnte re-
duktion på 0,5 point.  

I forlængelse af budgetforliget for 2019, fremlægger forvaltningen i marts måned 2019 et revideret 
forslag til, hvorledes målet om en IKU-værdi på 33,0 kan indfries, idet der samtidig peges på, hvor-
ledes det konkret kan ske i 2022.  

Udmelding vedr. IKU-værdier for regnskabsåret 2018 forventes fremlagt af Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet i løbet af 2. kvartal 2019. 

  

Indholdsmål: 

Sygefraværet for hele kommunen må på årsniveau højst være 4,4 pct. 

Sygefraværet på kommunens arbejdspladser har, siden det toppede i august 2015, haft en faldende 
tendens. Der er dog stadig arbejdspladser og fagområder, der har et forhøjet sygefravær. Indsatsen 
for at nedbringe sygefraværet fortsætter derfor med fokus på disse arbejdspladser og områder, her-
under særligt Dagtilbudsområdet. 

  

Resultat: 

Sygefraværet i kommunen har været stigende til 4,8 procent i 2018 fra 4,6 procent i 2017. Der har 
været en stigning både i det korte og det lange sygefravær. Sygefraværet har ellers i perioden medio 
2015 frem til ultimo 2017 været stødt faldende. Der er udarbejdet en ny handlingsplan for 2019, der 
skal hjælpe arbejdspladserne med at få sygefraværet nedbragt til gavn for såvel arbejdspladsen som 
de borgere, der ofte vil være berørt af et forhøjet sygefravær. 
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Tabel 3:               

                

Målsætning             

Indholdsmål: 

Kassebeholdningen må i gennemsnit ikke komme under 400 mio. kr.  

Der findes ikke en entydig opgørelse af den rigtige størrelse på en kommunes kassebeholdning. I 
den øvre ende ligger KL’s anbefaling på en gennemsnitlig kassebeholdning, der svarer til en måneds 
drift. Dette svarer for Frederiksberg Kommune til en gennemsnitlig kassebeholdning i løbet af bud-
getperioden på ca. 400 mio. kr., med deponering. 

Størrelsen på deponeringspuljen bør årligt afspejle et gennemsnit for konkrete OPP-projekter, hvil-
ket for nuværende vurderes at være ca. 100 mio. kr.  

Puljen vil hvert år automatisk i større eller mindre omfang blive revitaliseret gennem frigivelse af 
deponerede midler, såfremt kommunen ikke udnytter sin låneramme. 

  

Resultat: 

Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2018 har været 1.221 mio. kr. opgjort efter kassekredit-
reglen. Kassebeholdningen endte ultimo 2018 på 882 mio. kr. I løbet af året har den månedlige ulti-
mobeholdning svinget mellem 750 mio. kr. og 1.109 mio. kr. Indholdsmålet er dermed også opfyldt 
i regnskabsåret 2018. 
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Det finansielle område

 

På det finansielle område har der i 2018 været en 

række afvigelser.  

 

 

De nærmere årsager til væsentlige afvigelser føl-

ger nedenfor. 

Tabel 1:               
1.000 kr. netto   Budget  Tillægs- Korrigeret Regnskab  Afvigelse Forbrugs- 
    2018 bevillinger budget 2018   pct. 

Hovedkonto 7 og 8 i alt U 1.232.978 -478.625 754.353 808.335 53.982 107 

 I   -7.187.631       649.014   -6.538.618   -6.513.321      25.297           100  

Renter, kurstab og kursgevin-
ster 

U 
51.090 -13.956 37.134 43.632 6.498 117 

  I -31.600 -15.179 -46.779 -47.230 -451 101 
Tilskud og udligning U 611.186 50.686 661.872 654.527 -7.345 99 
  I -560.849 -19 -560.868 -557.852 3.016 99 
Udligning af købsmoms U 3.465 1.001 4.466 3.346 -1.120 75 
Skatter U 0 0 0 0 0 - 
  I -5.863.116 -10.097 -5.873.213 -5.873.792 -579 100 
Kassetræk U -128.497 66.881 -61.616 4.928 66.544 -8 
Øvrige forskydninger U 32.672 -25.804 6.868 -2.889 -9.757 -42 
  I 0 0 0 -4.840 -4.840 - 
Afdrag på lån U 663.062 -557.433 105.629 104.791 -838 99 
Optagne lån I -732.066 674.308 -57.758 -29.607 28.151 51 

 

Renter, kurstab og kursgevinster 

Der er i alt nettomerudgifter på 6,0 mio. kr. væ-

sentligst som følge af kurstab i forbindelse med 

en række lånomlægninger.     

 

Tilskud og udligning 

Afvigelserne dækker over mindreudgifter og min-

dreindtægter på 7,3 mio. kr. (netto nul) som følge 

af forskelle i artkontering mellem budget og for-

brug. Herudover er der merindtægter på 4,3 mio. 

kr. som skyldes kompensation fra ekstraordinær 

afskrivning af fordringer som følge af aftale mel-

lem KL og regeringen. 

 

Udligning af købsmoms 

Der er mindreudgifter på 1,1 mio. kr., der væsent-

ligt skyldes et mindreforbrug vedr. betaling af 

fondsmoms (17,5% af fondstilskud) i forbindelse 

med manglende modtaget fondstilskud. 

 

Skatter 

Merindtægten på 0,6 mio. kr. kommer væsentligst 

fra grundskyld og skyldes ændringer i vuderings-

grundlag. 

 

Kassen 

Jf. regnskabsoversigten på side 78 var der i 2018 

– inkl. tillægsbevillinger - budgetteret med et 

overskud på 38,3 mio. kr. på det skattefinansie-

rede område (ekskl. nettolånoptagelse og finans-

forskydninger). 

 

Der var i alt budgetteret med et kassetræk på 

61,6 mio.kr. (inkl. nettolånoptagelse og finansfor-

skydninger, samt brugerfinansieret området). I 

forhold til det budgetterede kassetræk blev regn-

skabsresultatet på kassepåvirkningen forbedret 

med 66,5 mio. kr.  

 

Regnskabsresultatet (udgifter minus indtægter) 

inkl. de finansielle poster og kursregulering giver 

et samlet kassetræk på 32 mio. kr., hvilket er 29,6 

mio.kr. bedre end det budgetteret kassetræk.  

Ved udgangen af året udgør kassebeholdningen 

881,2 mio. kr. 

 

 

Øvrige finansforskydninger 

I forhold til korrigeret budget er der nettomindre-

udgifter på 14,6 mio. kr., hvoraf 12,2 mio. kr. ved-

rører forskydning i betalinger til  indskud i lands-

byggefonden vedrørende almene byggerier. Her-

udover er der en række modsatrettede forskyd-

ninger på kortfristede tilgodehavender og gælds-

poster. 

 

Afdrag på lån 

Der er mindreudgifter til afdrag på kommunens 

langfristede gæld på 0,8 mio. kr., væsentligst som 

følge af mindreafdrag på kommunens ældrebolig-

lån.   
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Optagne lån 

I forhold til korrigeret budget er der i alt mindre-

indtægter på 28,2 mio. kr., som skyldes mindre-

lånoptagelse vedr. Kommunens klimatilpasnings-

projekter. 

 

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med den 

økonomiske politik besluttet en nedbringelse af 

kommunens gældsniveau.  

 

Afledt heraf er der ikke optaget lån til finansiering 

af de låneadgangsgivende udgifter i 2018 (Byfor-

nyelse, ESCO, flygtningeboliger, energibespa-

rende foranstaltninger, lån til betaling af ejen-

domsskat og metro, i alt 82,8 mio. kr.). Den ufor-

brugte låneadgang er fuldt ud anvendt til at mod-

regne i statens deponeringskrav som følge af ind-

gåede leje -og leasingaftaler i 2018 (45,8 mio.kr.). 

 

Tillægsbevillinger 

Der er samlet set i 2018 tillægsbevilget mindre-

udgifter på 478,6 mio. kr.  vedrørende hoved-

konto 7 og 8.  

 

Herudover er der samlet set i 2018 tillægbevilget 

merindtægter på 649,0 mio.kr. vedrørende ho-

vedkonto 7 og 8.   

 

Der er på de finansielle konti tillægsbevilget netto 

mindreindtægter på 103,5 mio. kr., vedrørende 

lånoptagelse, afdrag, finansforskydninger, skat-

ter, tilskud/udligning, moms og renter. 

 

Mens der er tillægsbevilget en kasseforøgelse på 

66,9 mio.kr. i 2018
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Regnskabsopgørelse  

Nr. 1.000 kr.   
Regnskab 

2017 
Budget  

2018 
Tillægs- 
bevilling 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
2018 

  A. Skattefinansierede område             

  Indtægter m.m.              

 1) Skatter I -5.781.007 -5.863.116 -10.097 -5.873.792 -579 

 2) Generelle tilskud og udligning U 610.159 614.651 51.687 657.873 -8.465 

  samt momsrefusion I -577.175 -560.849 -19 -557.852 3.016 

  Indtægter i alt   -5.748.023 -5.809.315 41.571 -5.773.770 -6.027 

  Driftsudgifter              

  Magistraten U 745.965 827.299 -39.147 770.373 -17.780 

    I -91.997 -86.079 -9.534 -92.887 2.726 

  Bolig- og Ejendomsudvalget U 184.348 180.187 1.436 177.849 -3.775 

    I -92.508 -85.879 -155 -79.875 6.159 

  Undervisningsudvalget U 926.436 932.665 12.299 953.297 8.332 

    I -150.609 -147.078 -2.160 -151.261 -2.023 

  Ældre- og Omsorgsudvalget U 1.015.430 1.006.414 33.336 1.045.478 5.728 

    I -166.105 -158.425 -18.409 -193.663 -16.829 

  Kultur- og Fritidsudvalget U 199.432 208.639 -1.251 200.540 -6.849 

    I -30.697 -31.242 981 -27.590 2.672 

  Børneudvalget U 957.284 930.532 29.499 956.707 -3.325 

    I -254.184 -223.008 -33.335 -253.742 2.601 

  Socialudvalget U 527.936 545.307 3.106 542.367 -6.046 

    I -94.521 -99.622 7.763 -93.309 -1.449 

  By- og Miljøudvalget U 199.547 200.337 -8.394 196.228 4.285 

    I -89.784 -81.606 -3.453 -99.054 -13.995 

  Arbejdsmarkedsudvalget U 1.388.202 1.398.319 -32.964 1.337.861 -27.494 

    I -308.951 -294.357 4.155 -291.394 -1.193 

  
Sundheds- og Forebyggelsesudval-
get U 434.761 504.050 8.770 514.113 1.294 

    I -916 -850 -759 -1.373 235 

  Driftsudgifter i alt   5.299.069 5.525.604 -48.216 5.410.663 -66.724 

 3) Renter U 51.163 51.090 -13.956 43.632 6.498 

    I -46.920 -31.600 -15.179 -47.230 -451 

  Årets resultat driftsvirksomhed 
  

-444.710 -264.220 -35.780 -366.706 -66.705 

 4) Anlægsudgifter              

  Magistraten U 44.483 19.077 3.391 16.182 -6.286 

    I -31.235 -34.323 16.159 -16.516 1.649 

  Bolig- og Ejendomsudvalget U 62.609 68.000 -2.162 62.720 -3.118 

    I -17.258 -13.750 568 -3.688 9.494 

  Undervisningsudvalget U 85.911 44.341 18.235 62.810 234 

    I 0 0 -9.596 -9.593 3 

  Ældre- og Omsorgsudvalget U 21.401 112.932 -97.660 13.597 -1.675 

    I -4.404 0 -6.200 -6.200 0 

  Kultur- og Fritidsudvalget U 16.110 32.092 -21.160 10.536 -396 

    I -5.000 0 -14.026 0 14.026 

  Børneudvalget U 13.281 16.035 4.699 18.789 -1.945 

    I 0 0 0 0 0 

  Socialudvalget U 30.175 12.089 -1.133 10.481 -475 

    I -432 0 0 0 0 

  By- og Miljøudvalget U 92.694 123.273 731 109.302 -14.702 

    I -7.637 -8.221 -1.695 -5.842 4.074 

  Arbejdsmarkedsudvalget U 0 0 0 0 0 

    I 0 0 0 0 0 

  
Sundheds- og Forebyggelsesudval-
get U 0 0 0 0 0 

    I 0 0 0 0 0 

  Anlægsudgifter i alt   300.697 371.545 -109.849 262.578 882 
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Resultat i alt, skattefinansieret 
område   

-144.013 107.325 -145.629 -104.128 -65.824 

  B. Brugerfinansieret område             

  Driftsvirksomhed U 139.392 148.022 2.781 149.421 -1.382 

    I -140.705 -148.018 -2.533 -152.417 -1.865 

  Anlægsudgifter U 15.491 57.500 -12.571 34.741 -10.188 

    I -10 0 0 0 0 

  
Resultat i alt,  
brugerfinansierede område   

14.169 57.504 -12.323 31.745 -13.435 

                

  Resultat i alt (A+B)   -129.844 164.828 -157.952 -72.383 -79.259 

                

  C. Finansieringsoversigt             

  Kassebeholdning primo   837.636         

  Årets resultat   -129.844 164.828 -157.952 -72.383 -79.259 

 6) Lånoptagelse  I -571.517 -732.066 674.308 -29.607 28.151 

  Finansforskydn.  N -78.443 32.672 -25.804 -7.729 -14.597 

 5) Afdrag på lån  U 712.353 663.062 -557.433 104.791 -838 

 7) Kassepåvirkning*   67.452 -128.496 66.881 4.928 66.543 

  Kursreguleringer likvide aktiver   8.192     -36.966   

 7) Kassebeholdning ultimo   913.280     881.242   
  * (-=kasseforbrug)        
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Balance 
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret 
og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapitalen og forpligtigelse. 
 

Noter Beløb i 1.000 kr. Ultimo 2017 Ultimo 2018 

        

  Aktiver     

  Anlægsaktiver     

  Materielle anlægsaktiver 4.334.342 4.277.181 

  Immaterielle anlægsaktiver 0 0 

8 Finansielle anlægsaktiver 1.952.132 1.866.166 

  Anlægsaktiver i alt 6.286.474 6.143.347 

    
  

  Omsætningsaktiver 

  

  Varebeholdninger 4.406 4.518 

  Fysiske anlæg til salg 10.250 1.350 

  Tilgodehavender 457.626 602.524 

  Værdipapirer 0 0 

  Likvide beholdninger 913.280 881.242 

  Omsætningsaktiver i alt 1.385.563 1.489.634 

  Aktiver i alt 7.672.036 7.632.981 

    
  

  Passiver 
  

9 Egenkapital -1.666.173 -1.720.215 

10 Hensatte forpligtelser -3.588.256 -3.457.788 

    
  

  Gældsforpligtelser 

  

11 Langfristede gældsforpligtelser -1.585.245 -1.520.475 

  Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -33.308 -33.281 

  Kortfristede gældsforpligtelser -799.054 -901.223 

  Gældsforpligtelser i alt -2.417.607 -2.454.978 

  Passiver i alt -7.672.036 -7.632.981 

 
 
På side 103 er vist en mere detaljeret balance. 
Garantier og eventualrettigheder er tillige vist på 
side 112. Disse er ikke indregnet i balancen, idet 

de ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelig-
hed, hvorfor det derfor er uvist om afviklingen vil 
påvirke kommunens økonomi.
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Note 1 (til regnskabsopgørelsen, side 64) 

Skatter og restancer 

Skatter         

mio. kr. (- = indtægt) 2015 2016 2017 2018 

Kommunale indkomstskatter -4.793,0 -4.921,1 -5.174,6 -5.270,1 

Selskabsskat -61,0 -52,0 -74,5 -62,9 

Anden skat pålignet visse indkomster -38,9 -42,1 -46,4 -44,0 

Grundskyld -423,4 -434,5 -431,9 -431,9 

Anden skat på fast ejendom -53,2 -54,6 -53,5 -64,9 

Skatter i alt -5.369,4 -5.504,4 -5.781,0 -5.873,8 

 

Skatteindtægterne er steget med 92,8 mio. kr. fra 

2017 til 2018. De nærmere afvigelser beskrives i 

det følgende 

 

Indtægterne fra kommunal indkomstskat er forøget 

med 95,5 mio. kr. Dette dækker over en stigning i 

udskrivningsgrundlaget. 

 

Indtægterne fra selskabs- og fondsskat er faldet 

med 11,7 mio. kr. som hovedsageligt som følge af 

reducerede overskuddet fra selskaber hjemhørende 

på Frederiksberg. 

 

Indtægterne fra øvrige indkomstskatter er faldet 

med 4,2 mio. kr. på forskerskat og steget med 1,8 

mio. kr. på dødsboskat. 

 

Indtægterne fra grundskyld er faldet marginalt, som 

følge af fastfrossede ejendomsvurderinger og om-

trent uændret omfang af vurderingsændringer samt 

tilbagebetalinger efter afgjorte klagesager. 

 

Indtægterne fra anden skat på fast ejendom er ste-

get med 11,4 mio. kr. Dette dækker hovedsageligt 

over ændret anvendelseskategori på en større er-

hvervsejendom overgået til offentligt ejerskab samt 

en række mindre tilbagebetalinger som følger af af-

gjorte klagesager. 

 

 

 

 

 

Restancer, i 1.000 kr.         

 2015 2016 2017 2018 

Boligstøtte 2.849 2.721 2.645 2.320 

Civilretlige krav 6.030 10.172 10.451 11.400 

Daginstitutioner/skolefritidsordning 4.416 5.469 5.566 5.611 

Ejendomsskat 3.643 1.373 507 352 

For meget udbetalt løn 1.195 1.081 1.198 1.295 

Gebyr/afgift m.v. 6.085 7.576 8.991 8.953 

Kontanthjælp 25.724 29.366 33.905 31.014 

Mellemkommunale refusioner 5.389 6.352 3.517 5.700 

Parkeringsafgifter 10.366 12.496 15.098 12.496 

Øvrige krav 13.811 14.748 15.677 17.849 

Restancer i alt 79.508 91.354 97.555 96.990 

Kilde: Prisme 2015, debitorposteringer
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Civilretlige krav 

Stigningen skyldes primært restancer vedrørende 

Frederiksberg Parkeringsfond og opkrævning af 

garantiprovision. 

 

Kontanthjælp 

Faldet er primært som følge af Gældsstyrelsens 

ekstraordinære afskrivninger. 

 

 

 

 

 

 

Mellemkommunale refusioner 

Restancen på mellemkommunal social refusion er 

steget, mens de mellemkommunale afregninger er 

faldet. 

 

Parkeringsafgifter 

Faldet er primært som følge af Gældsstyrelsens 

ekstraordinære afskrivninger. 

 

Øvrige krav 

Stigningen er primært på områderne uretmæssig 

modtagne sygedagpenge, råden over vejareal, ef-

terkrav midlertidig opholdsbetaling og egenbeta-

ling ifølge serviceloven.

Note 2 (til regnskabsopgørelsen, side 64) 

Tilskud og udligning 

Generelle tilskud og udligning         

mio. kr. (- = indtægt) 2015 2016 2017 2018 

Udligning og generelle tilskud -66,1 51,2 343,1 384,6 

Kommunale bidrag til regionerne 13,3 13,6 13,9 14,1 

Særlige tilskud samt Udligning og tilskud 

vedrørende udlændinge -87,2 -105,1 -91,7 -73,1 

Beskæftigelsestilskud -225,6 -239,9 -236,7 -229,0 

Udligning af købsmoms 4,5 6,9 4,4 3,3 

Generelle tilskud og udligning i alt -361,2 -273,3 33,0 100,0 

 

Nettoudgifterne til genelle tilskud og udligning samt 

udligning af moms er steget med samlet 67,0 mio. 

kr. fra 2017 til 2018. De nærmere afvigelser beskri-

ves i det følgende 

 

Nettoudgifter til udligning og generelle tilskud er ste-

get med 41,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Tallet dæk-

ker væsentligst over merudgifter til efterregulering 

af statstilskud på 47,2 mio. kr. og mindreindtægter 

fra statstilskud på 10 mio. kr. I modsat retning tæller 

mindreudgifter til udligning på 3,1 mio. kr. og mer-

indtægter fra udligning af selskabsskat på 12,6 mio. 

kr. 

 

 

 

 

Indtægterne fra særtilskud mv. er reduceret med 

18,6 mio. kr. væsentligst som følge af udfasning af 

statstilskud til tidligere vedtagne skattelettelser på 

12,6 mio. kr. efterreguleringer på 8,7 mio. kr. samt 

mindreindtægter fra udligning af udlændinge. I mod-

sat retning tæller merindtægter fra ekstraordinær 

kompensation for afskrivning af krav tidligere over-

draget til SKAT på 4,6 mio. kr. 

 

Beskæftigelsestilskuddet til finansiering af ydelser 

og indsatser for forsikrede ledige er reduceret med 

7,8 mio. kr. fra 2017 til 2018 modsvarende den ge-

nerelle udvikling på udgiftssiden. 

 

Udgifterne til udligning af købsmoms er fra 2017 til 

2018 faldet med 1,1 mio. kr. Faldet skyldes væsent-

ligst mindre tilbagebetaling til udligningsordningen 

vedrørende modtagne fondstilskud. 
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Note 3 (til regnskabsopgørelsen side 64) 
 
Renter 
 

Renter        

mio. kr. (- = indtægt)  2015 2016 2017 2018 

Renter af kassebeholdning  -30,9 -55,9 -23,5 -37,0 

Renter af kortfristede tilgodehavender  1,4 0,9 0,3 0,0 

Renter af langfristede tilgodehavender  -1,6 -6,7 -3,7 -4,2 

Renter af udlæg vedr. forsyning  -3,7 -3,3 -2,7 -1,3 

Renter af kortfristet gæld i øvrigt  0,1 0,0 0,1 0,1 

Renter af langfristet gæld  59,0 54,0 48,1 33,1 

Kurstab og kursgevinster(-=gevinst)  0,4 11,9 -10,5 9,7 

Garantiprovision  -1,9 -2,2 -3,9 -3,9 

Renter i alt  22,8 -1,3 4,2 -3,5 

 

I forhold til 2017 har der været en stigning i de 

samlede nettorenteindtægter på 7,7 mio. kr. i 

2018. Der forekommer forskydninger på stort set 

alle rentekonti. Imidlertid vedrører nettoforskydnin-

gen væsentligst: 

  

 Øget renteindtægter på 13,5 mio. kr. som 

følge af udbetaling af større udbytter.  

 Mindre renteindtægter på 1,4 mio. kr. som 

følge af at Frederiksberg Fjernvarme A/S 

førtidigt har indfriet gældsbrev vedrørende 

tjenestemandspensionsforpligtelser.  

 Mindre renteudgifter på 15 mio. kr. på den 

langfristede gæld som følge af lavere 

markedsrenter samt udløb af en af kom-

munens fastrenteaftaler. 

 Stgning i kurstab på 20,2 mio. kr. som 

følge af realiseret kurstab samt omlæg-

ninger af investeringsporteføljen. 

 

Note 4 (til regnskabsopgørelsen, side 64) 
 
Anlæg (Skattefinansieret) 

Anlæg         

mio. kr.  2015 2016 2017 2018 

Magistraten 40,6 10,2 13,3 -0,3 

Bolig- og Ejendomsudvalget 27,2 24,9 45,3 59,0 

Undervisningsudvalget 49,4 130,3 85,9 53,2 

Ældre- og Omsorgsudvalget 11,8 5,8 17,0 7,4 

Kultur- og Fritidsudvalget 82,6 48,6 11,1 10,5 

Børneudvalget 34,5 28,9 13,3 18,8 

Socialudvalget 16,2 10,3 29,7 10,5 

By- og Miljøudvalget 63,2 67,9 85,1 103,5 

Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anlæg i alt 325,5 326,9 300,7 262,6 

  
I 2018 er der i alt anvendt 262,6 mio. kr. til anlægs-

projekter. Der var i alt afsat 261,7 mio. kr. (inkl. til-

lægsbevillinger på netto -109,8 mio. kr.)  

Vedrørende årsagsforklaringer til afvigelserne på 

anlæg i 2018 henvises til udvalgsafsnittene.

Note 5 (til regnskabsopgørelsen side 64) 

Afdrag på lån  

I forhold til det samlede korrigeret budget er der net-

tomerudgifter til afdrag på lån på i alt 0,6 mio. kr. 

Merudgiften skyldes væsentligst, at der er i 2018 er 

medtaget et ekstra afdrag på en af kommunens lån 

(5,2 mio. kr.) samt en kursgevinst ved rentetilpasning 

af lån til plejeboligerne Kredsens Hus.
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Note 6 (til regnskabsopgørelsen side 64) 
 

Lånoptagelse 

Kommunen har jfr. lånebekendtgørelsen i hovedtræk 

adgang til at låne til: 

 

 95 % af netto anlægsudgifter i forbindelse 

med byfornyelse 

 Energibesparende foranstaltninger 

 Anlægsudgifter på renovationsområdet, 

med fradrag af drifts- og anlægsindtægter 

for hvilke der ikke er afholdt udgifter. 

 Nettotilgang af udlån til betaling af ejen-

domsskat samt indefrysningslån. 

 Anlægsudgifter til opførelse af kommunale 

pleje- og ældreboliger. 

 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med 

Frederiksberg Forsyning, der er godkendt af 

Forsyningssekretariatet som takstfinansie-

ret. 

 Anlægsudgifter til erhvervelse og indretning 

af ejendomme til udlejning af beboelse i hht. 

Integrationsloven. 

 Anlægsudgifter i forbindelse med etablering 

af metro (låneadgang er givet ved særskilt 

lov). 

 

 

 

Lånoptagelse, i 1.000 kr. Mulig lå-
neagang 

Opr.  
budget 

Korr.  
budget Regskab 

Afv-
gelse  

Ordinær lånoptagelse           
Byfornyelse -36.139 0 0 0 0 
Energibesparende foranstaltninger -11.511 0 0 0 0 
Lån til Ejendomsskat -7.702 0 0 0 0 
Flygtningeboliger -4.001 0 0 0 0 
Metro -20.717 0 0 0 0 
Renovering af vejbelysning  -2.700     
I alt (ordinær lånoptagelse) -82.770 0 0 0 0 
            
Deponeringskrav           
Leasingaftaler 74.250 0 0 0 0 
Indgåelse/udvidelse af lejemål 0 0 0   
Fradrag i deponeringskrav (opsagt leje/driftsaftale) -28.454  0 0 0 0 
I alt (deponeringskrav) 45.796 28.810 -12.732 0 -12.732 
      
Låneramme for året -36.974 0 0 -25.584* 25.576 
            
Øvrig lånoptagelse           
Klimatilpasning, Lindevangsparken** -6 0 -17.579 -17.579 0 
Klimatilpasning, Ærøvej** 91 0 -1.124 -3.184 -2.060 
Klimatilpasning, Mariendalsvej** -34 0 -1.039 -8.844 -7.805 
Klimatilpasning, Maglekildevej -169  -4.000 0 0 0 
Klimatilpasning, Skolen på Duevej** -1.068 0 -945 0 945 
Klimatilpasning, Grønne veje Øst 2017** -75 0 -20.920 0 20.920 
Klimatilpasning, Grønne veje Øst 2018** -16.953 -10.000 0 0 0 
Klimatilpasning, Grønne veje Vest 2017 0 -6.400 -3.723 0 3.723 
Klimatilpasning, Grønne veje Vest 2018 -1.767 -9.100 0 0 0 
Klimatilpasning, Peter Bangs Vej  -185 -2.500 0 0 0 
Klimatilpasning, Frederiksberg Idrætsanlæg -5.732 -12.000 -8.000 0 8.000 
Klimatilpasning, Lindevangsskolen** -5.856 -2.100 -5.374 0 5.374 
Klimatilpasning, Kommunale Skolegårde Øst 2018 -285 0 0 0 0 
Klimatilpasning, FV26 Frederiksberg      
Klimatilpasning, Aksel Møller have del 1 0 -4.000 0 0 0 
Klimatilpasning, Valhalla 0 -3.900 0 0 0 
Klimatilpasning, Egernvej 0 0 -74 0 74 
Lånoptagelse vedr. Klimatilpasning 0 0 1.020 0 -1.020 
I alt (øvrig lånoptagelse) -32.039 -54.000 -57.758 -29.607 28.151 

 

* Inkl. årlig frigivelse af 1/25-del af tidligere års depone-

ring. 

** Lånoptagelsen er helt eller delvist bevilliget i tidligere 

år.  
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Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med 

den økonomiske politik at nedbringe kommunens 

gældsniveau. Afledt heraf er der ikke optaget lån til 

finansiering af de låneadgangsgivende udgifter i 

2018. Den uforbrugte låneadgang (82,8 mio. kr.) er 

fuldt ud anvendt til at modregne i statens depone-

ringskrav som følge af indgåede leje- og leasingaf-

taler i 2018 (45,8 mio. kr.). Lånerammen for 2018 

udviser således en ledig låneramme på 37 mio. kr. 

Sammen med den årlige frigivelse af 1/25-del af tid-

ligere års deponering (2,4 mio. kr.) er det depone-

rede beløb efter regnskab 2017 på 55,9 mio. kr. 

nedbragt med 39,4 mio. kr. Der er således efter 

regnskab 2018 samlet deponeret midler for 16,5 

mio. kr.   

 

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frede-

riksberg Kloak A/S og etablering af plejeboliger (øv-

rig lånoptagelse) forudsættes fortsat lånefinansie-

ret, idet ydelserne finansieres via vandtaksterne el-

ler beboernes husleje.  

I 2018 er der omlagt tre byggekreditter til klimalån 

vedrørende klimatilpasningsprojekterne Lindevang-

sparken, Mariendalsvej og Ærøvej.  

 

Klimatilpasningsprojekterne Skolen på Duevej, 

Grønne Veje Øst 2017, Grønne Veje Øst 2018, 

Grønne veje Vest 2018 og Lindevangsskolen er fi-

nansieret via byggekreditter og har derfor endnu 

ikke forøget kommunens langfristede gæld. Ultimo 

2018 var der i alt trukket 3,1 mio. kr. på disse anlæg. 

Byggekreditterne indgår under finansforskydninger. 

Byggekreditterne konverteres til endelige lån, når 

anlægsregnskaberne er afsluttet. 

 

Øvrige klimatilpasningsprojekter finansieres i øje-

blikket via kassen. Byggekreditterne er endnu ikke 

oprettet, da delkontrakter afventes. Når delkontrak-

terne er udarbejdet, oprettes byggekreditter vedrø-

rende disse anlæg.  
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Note 7 (til regnskabsopgørelsen, side 64) 
 

Kassebeholdning 

Primo 2018 udgjorde kassebeholdningen 913,3 

mio. kr. Regnskabsresultatet i 2018 har forbedret 

kassen med 4,9 mio. kr. og udgør herefter 918,2  

mio. kr. Imidlertid er der foretaget kursregulering di-

rekte på balancen med minus 37,0 mio. kr. Kasse-

beholdningen udgør herefter 881,2 mio. kr. ultimo 

2018 

 

Oversigten nedenfor viser overførsler af rådigheds-

beløb og driftsbevillinger som er tillægsbevilget i 

kommende regnskabsår (2019) og dermed umid-

delbart påvirker kassen i 2019). 

 

Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 

Driftsoverførslerne fra 2018 til 2019 udgør i alt 26,3 

mio. kr. Jf. tabellen nedenfor er de samlede min-

dreudgifter i 2018, der er overført til anvendelse i 

2019 imidlertid finansieret med 25,5 mio. kr. af en 

pulje under Magistraten i 2019 (tilsvarende nedju-

stering af budget), afsat til formålet samt til at imø-

degå usikkerhed på demografiregulerede områder 

i budget 2019. De resterende 0,8 mio.kr. vedrører 

F86, som hører til overførselsudgifter, og derfor fi-

nansieres af kassen.  Kassen i 2019 er således 

ikke påvirket af driftsoverførslerne vedrørende ser-

viceudgifter. 

 

 

Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 

For så vidt anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 ud-

gør disse netto før lånoptagelse 97,7 mio. kr. (efter 

lånoptagelse 74,2 mio. kr.), jf. tabellen nedenfor. 

 

Anlægsoverførslerne består af mindreudgifter for i 

alt 118,4 mio. kr. indenfor anlægsloftet og  mindre-

udgifter på 23,5 mio. kr. mio. kr. udenfor anlægslof-

tet. Endvidere overføres mindreindtægter for 44,3 

mio. kr.,(også udenfor anlægsloftet).  

 

Da kommunerne også i 2019 er underlagt et an-

lægsloft (oprindeligt budget 2019 på udgiftssiden 

fratrukket  udgifter til ældreboliger samt brugerfi-

nansieret område) indebærer overførslen af min-

dreudgifter fra 2018 til 2019 i udgangspunktet en 

overskridelse af anlægsloftet på ca. 118 mio. kr. (jf. 

ovenfor). 

Denne udfordring håndteres umiddelbart via op-

skrivning af en negativ pulje, der løbende vil blive 

udmøntet i 2019 via periodiseringer i forbindelse 

med de forventede regnskaber for 2019, således at 

det sikres, at anlægsloftet overholdes. 

 

Kassebeholdningen påvirkes dermed i 2019 umid-

delbart kun af anlægsudgifter overført udenfor an-

lægsloftet, der ikke finansieres ved lån samt over-

førte indtægter (+44,3 mio. kr.), hvilket isoleret for-

øger kassen med 44,3 mio. kr. 

  

Drifts- og anlægsoverførsler 
 
1.000 kr.         

 fra 2017 til 2018 fra 2018 til 2019 

  Drift Anlæg Drift Anlæg 

Bolig- og Ejendomsudvalget 0 7,3 -0,2 -1,9 

Undervisningsudvalget 10,1 15,1 0,5 15,9 

Ældre- og Omsorgsudvalget 3,1 5,2 -0,2 2,2 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 0,0 0,0 2,0 0,0 

Kultur- og Fritidsudvalget 1,3 -2,9 1,7 -6,9 

Børneudvalget 5,2 3,8 5,4 12,3 

Socialudvalget 4,9 5,0 1,4 7,6 

By- og Miljøudvalget (skattefinansieret) 2,0 31,6 2,9 28,4 

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1,7 0 1,2 0,0 

Magistraten  6,0 4,9 11,6 16,5 

Magistraten – generel  reservepulje til serviceudgifter -32,0 0 -25,5 0,0 

By- og Miljøudvalget (Renovation og klima) 0 14,1 0,0 23,5 

I alt overførsler (før lånoptagelse) 2,3 84,1 0,8 97,7 

Lånoptagelse 0 -21,8 0 -23,5 

I alt netto overførsler (efter lånoptagelse) 2,3 62,3 0,8 74,2 
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Note 8 (til balancen, side 66) 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Under finansielle anlægsaktiver er henregnet 

kommunens andel af den indre værdi af fælles-

kommunale selskaber (de såkaldte § 60 selska-

ber) og aktieselskaber med i alt 1,87 mia. kr.  

Indre værdi svarer til egenkapitalen i selskabet. På 

side 103 er vist en detaljeret balance, hvor der i 

note 1 til denne detaljerede balance er optrykt en 

detaljeret oversigt over ejerandel samt egenkapi-

tal i de enkelte selskaber. 

 

Note 9 (til balancen, side 66) 
 

Udvikling i egenkapitalen  mio. kr. 

Egenkapital ultimo 2017 -1.666,2 

    

Årets resultat -104,1 

    

Reguleringer direkte på egenkapitalen: 

-130,5 Pensions- og arbejdsskadehensættelser (tj. m. pension, arbejdsskade, åremålsansættelser 
samt borgmesterpension) 

Aktiverede anskaffelser, lagerreguleringer og afskrivninger (bevægelser på 9.80-87) 61,5 

Kursregulering af aktier, indskudskapital m.v 53,2 

Regulering af langfristet gæld (herunder leasinggæld) 11,8 

Kursregulering af langfristet gæld vedrørende Ældreboliger og Realkredit -1,0 

Kursregulering af likvide beholdninger 37,0 

Regulering af S/I Akaciegårdens statuskonti jf. årsregnskab 2018   -4,1 

Regulering af indskud i landsbyggefonden   13,9 

      

Afskrivninger direkte på egenkapitalen   

Ekstraordinære afskrivinger af tilgodehavender jf. KL og  4,2 

Gældsstyrelsen inkl. kompensation    

Afskrivning af feriepengeforpligtelse Harmonien  -1,1 

Afskrivning af lønrelaterede statuskonti (ATP og AER)  0,6 

Afskrivning af boligindskudslån  0,1 

      

Primoreguleringer     

Primosaldo korrektion af St. Godthåb, grund   2,7 

Primosaldo korrektion af St. Godthåb, bygning   1,8 

      

Årets bevægelse i alt -54,0 

Egenkapital ultimo 2018 -1.720,2 
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Note 10 (til balancen, side 66)
 

Hensatte forpligtelser 
 
Tjenestemandsforpligtelser 
Tjenestemandsforpligtelsen er i 2018 faldet med 
i alt 133,3 mio. kr. og udgør i alt 3,411 mia. kr. 
ultimo 2018. Forpligtelsen vedrører: 
 

 tjenestemandspensionsforpligtelse for 
ansatte og pensionerede under kommu-
nen og de tidligere forsningsvirksomhe-
der, samt personale som er fragået 
kommunen ifm. kommunalreformen på i 
alt 3,208 mia. kr.  

 tjenestemandsforpligtelse vedr. medar-
bejdere overdraget til SKAT på 198,6 
mio. kr.  

 tjenestemandsforpligtelse vedr. det tidli-
gere sporvejspersonale på 5,2 mio. kr.  

 
Øvrige forpligtelser 
Primo 2018 udgjorde øvrige hensatte forpligtel-
ser (arbejdsskadeerstatninger, generationsskifte 
og borgmesterpension) 43,6 mio. kr. I løbet af 
2018 er øvrige forpligtelser i alt steget med netto 
2,8 mio. kr. og udgør således ultimo 2018 46,4 
mio. kr. Stigningen skyldes primært en stigning i 
forpligtelsen vedrørende arbejdsskader med 3,7 
mio. kr.  
 
Hensatte forpligtelser er således i alt faldet med 
130,5 mio. kr. fra ultimo 2017 til ultimo 2018, 
hvor den udgør 3,458 mia. kr.

 
 
  



Noter      side 75 

  

 

 

Note 11 (til balancen, side 66) 
 
Langfristede gældsforpligtelser  

Kommunen har en samlet langfristet gæld på -

1.520,5 mio. kr. ultimo 2018. Lånene kan inddeles 

i følgende kategorier: 

 

Langfristede gældsforpligtelser    

 Lånetyper   
Restgæld ultimo 2018 

i mio. kr. 

Gæld reguleret af FSR-politik 1.080,7 

Investeringslån   1.080,7 

      

Øvrig gæld   439,8 

Selvejende institutioner 0,7 

Ældreboliger   352,7 

Gæld vedr. finansielt leasede aktiver 40,7 
Realkreditlån i kommunens ejendomme 
Gæld vedr. klimainvesteringer 

14,1 
31,6 

I alt   1.520,5 

 

Investeringslån på i alt 1.080,7 mio. kr. reguleres 

af bestemmelser i kommunens Finansielle Stra-

tegi og Risikopolitik (FSR-politik).  

 

Øvrig gæld på i alt 439,8 mio. kr. er lån, hvor kom-

munen ikke direkte har indflydelse på valuta og 

rentesammensætningen. 

 

Sammensætningen af den langfristede gæld frem-

går nedenfor. 

 

Valutafordeling af langfristet gæld     

  Mio. kr. Procent 

Gæld reguleret af FSR-politik     

Danske kroner                849,6  55,9 

Euro *                   231,1 15,2 

Øvrig gæld    

Danske kroner                   439,8  28,9 

I alt                   1.520,5 100,0 
*Den langfristede gæld er ultimo 2018 opskrevet med 605 t. kr. som følge af valutakursjustering af kommu-

nens Euro-lån. 
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Valuta- og Rentesammensætning, i mio.kr.      
DKK EUR I alt 

Variabel rente 287,9 0,0 287,9 

Fast rente 1.001,5 231,1 1.232,6 

I alt 1.289,4 231,1 1.520,5 

 

       

 

  

Udvikling i langfristet gæld 

 

 

Fra 2017 til 2018 er gælden netto faldet med 64,8 

mio. kr.. Heraf vedrører 80,2 mio. kr. ordinære lø-

bende afdrag, 15,3 mio. kr. vedrører indfrielse af 

to af kommunens ældreboliglån.  

Gælden er i 2018 forøget med 11,8 mio. kr. som 

følge af indgåelse af finansielle leasingaftaler, 5,1 

mio. kr. som følge af omlægning af lån til plejebo-

liger og 29,6 mio. kr. som følge af konvertering af 

tre byggekreditter til lån til klimainvesteringer.  

  

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Langfristet gæld 2008 - 2018



Noter      side 77 

  

 

Swap-aftaler 

Frederiksberg Kommunes swapaftaler ultimo 

2018, fremgår af nedenstående tabel. Kommunen 

har alene simple renteswaps. Renteswapsene er 

indgået for at opnå budgetsikkerhed (fast rente), 

hensigten er således at beholde renteswapsene til 

udløb, hvor markedsværdien af swapsene er nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swap-aftaler pr. 31. december 2018 (mio. DKK/EUR)       

Swaps hvor kommunen modtager variabel DKK-rente og betaler en fast DKK-rente. 

Modpart 
Opr. hovedstol 

(i DKK) 
Nominel Restgæld 

(i DKK) 
Markedsværdi* (i 

DKK) 
Udløb 

Rente 
(%) 

Nordea 132,5         37,9 -2,3 18-10-2021 3,35 

Nordea 95,8          47,9  -1,2 21-02-2019 4,70 

Nordea 49,5          26,8  -3,9 18-12-2028 3,34 

Nordea 69,6          38,1  -0,9 18-02-2019 4,70 

Nordea 53,1          18,3  -0,5 30-04-2019 4,70 

Nordea 35,1          23,1  -4,8 14-06-2035 3,46 

Danske Bank 70,7          35,3  -0,8 18-06-2019 4,38 

Danske Bank 200,0 144,0 -19,9 30-06-2026 2,51 

Danske Bank 92,0          62,6 -3,6 01-07-2020 2,70 

Danske Bank 42,5          29,1  -6,9 23-02-2035 3,69 

Danske Bank 31,9          21,1 -4,4 28-06-2035 3,46 

KommuneKredit 48,3          29,5  -5,1 26-03-2031 3,39 

Swaps hvor kommunen modtager variabel EUR-rente og betaler en fast EUR-rente. 

Modpart 
Opr. hovedstol 

(i EUR) 
Nominel Restgæld 

(i DKK) 
Markedsværdi* (i 

DKK) 
Udløb 

Rente 
(%) 

Nordea         7,96           12,3  -1,1 18-10-2021 4,69 

Danske Bank       36,44          218,8  -105,9 30-10-2039 4,49 

*Markedsværdien er opgjort inkl. vedhængende renter 
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Regnskabsoversigt 

1.000 kr. netto   
Budget 

2018 
Tillægs-
bevilling 

Korr. Budget  
2018 

Regnskab 
2018 Afvigelse 

Indtægter mm.             
Skatter U 0 0 0 0 0 
  I -5.863.116 -10.097 -5.873.213 -5.873.792 -579 
Generelle tilskud og udligning U 611.186 50.686 661.872 654.527 -7.345 
  I -560.849 -19 -560.868 -557.852 3.016 
Momsudligning U 3.465 1.001 4.466 3.346 -1.120 
Renter U 51.090 -13.956 37.134 43.632 6.498 
  I -31.600 -15.179 -46.779 -47.230 -451 

Nettoindtægter i alt   -5.789.824 12.436 -5.777.388 -5.777.369 19 

              
Driftsudgifter              
Magistraten U 827.299 -39.147 788.153 770.373 -17.780 
  I -86.079 -9.534 -95.613 -92.887 2.726 
Bolig- og Ejendomsudvalget U 180.187 1.436 181.623 177.849 -3.775 
  I -85.879 -155 -86.034 -79.875 6.159 
Undervisningsudvalget U 932.665 12.299 944.964 953.297 8.332 
  I -147.078 -2.160 -149.238 -151.261 -2.023 
Ældre- og Omsorgsudvalget U 1.006.414 33.336 1.039.750 1.045.478 5.728 
  I -158.425 -18.409 -176.834 -193.663 -16.829 
Kultur- og Fritidsudvalget U 208.639 -1.251 207.389 200.540 -6.849 
  I -31.242 981 -30.261 -27.590 2.672 
Børneudvalget U 930.532 29.499 960.031 956.707 -3.325 
  I -223.008 -33.335 -256.343 -253.742 2.601 
Socialudvalget U 545.307 3.106 548.412 542.367 -6.046 
  I -99.622 7.763 -91.860 -93.309 -1.449 
By- og Miljøudvalget U 200.337 -8.394 191.943 196.228 4.285 
  I -81.606 -3.453 -85.059 -99.054 -13.995 
Arbejdsmarkedsudvalget U 1.398.319 -32.964 1.365.355 1.337.861 -27.494 
  I -294.357 4.155 -290.201 -291.394 -1.193 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget U 504.050 8.770 512.819 514.113 1.294 
  I -850 -759 -1.609 -1.373 235 

Nettodriftsudgifter i alt   5.525.604 -48.216 5.477.387 5.410.663 -66.724 

              
STRUKTUREL BALANCE   -264.220 -35.780 -300.000 -366.706 -66.705 
              
Anlægsudgifter              
Magistraten U 19.077 3.391 22.468 16.182 -6.286 
  I -34.323 16.159 -18.164 -16.516 1.649 
Bolig- og Ejendomsudvalget U 68.000 -2.162 65.838 62.720 -3.118 
  I -13.750 568 -13.182 -3.688 9.494 
Undervisningsudvalget U 44.341 18.235 62.576 62.810 234 
  I 0 -9.596 -9.596 -9.593 3 
Ældre- og Omsorgsudvalget U 112.932 -97.660 15.272 13.597 -1.675 
  I 0 -6.200 -6.200 -6.200 0 
Kultur- og Fritidsudvalget U 32.092 -21.160 10.932 10.536 -396 
  I 0 -14.026 -14.026 0 14.026 
Børneudvalget U 16.035 4.699 20.734 18.789 -1.945 
  I 0 0 0 0 0 
Socialudvalget U 12.089 -1.133 10.956 10.481 -475 
  I 0 0 0 0 0 
By- og Miljøudvalget U 123.273 731 124.004 109.302 -14.702 
  I -8.221 -1.695 -9.916 -5.842 4.074 
Arbejdsmarkedsudvalget U 0 0 0 0 0 
  I 0 0 0 0 0 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget U 0 0 0 0 0 
  I 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter i alt   371.545 -109.849 261.696 262.578 882 
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Nettoresultat skattefinansieret  
område   

107.325 -145.629 -38.304 -104.128 -65.824 

B. Brugerfinansieret område             

             
Driftsvirksomhed U 148.022 2.781 150.803 149.421 -1.382 
  I -148.018 -2.533 -150.552 -152.417 -1.865 
Anlægsudgifter U 57.500 -12.571 44.929 34.741 -10.188 
  I 0 0 0 0 0 

Nettoresultat brugerfinansieret  
område   

57.504 -12.323 45.180 31.745 -13.435 

              

Resultat i alt (- = overskud)   164.828 -157.952 6.876 -72.383 -79.259 

              

Kassebeholdning primo   913.280         

              
Årets resultat   164.828 -157.952 6.876 -72.383 -79.259 
Lånoptagelse  I -732.066 674.308 -57.758 -29.607 28.151 
Finansforskydninger N 32.672 -25.804 6.868 -7.729 -14.597 
Afdrag på lån  U 663.062 -557.433 105.629 104.791 -838 

Kassepåvirkning 
(- =kasseforbrug)   

-128.496 66.881 -61.615 4.928 66.543 

Kursregulering, likvide aktiver         -36.966   

Kassebeholdning ultimo   784.784     881.242   
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Investeringsoversigt 

1.000 kr. U/I 
Korr bud-
get 2018 

Forbrug 
2018 

Afvi-
gelse 

Overføres 
til 2019 

Afslut-
tet i 
2018 

Skattefinansieret U 332.780 304.430 -28.350 34.147   

  I -71.084 -41.838 29.245 -27.338   

Heraf inden for rammen U 324.431 295.424 -29.007 34.877   

Heraf uden for rammen U 8.349 9.006 657 -730   

01 Magistraten U 22.468 16.182 -6.286 16.609   

  I -18.164 -16.516 1.648 -1.649   

Automatiseret varetransport (pr. robot) U 640            -    -640             -     Ja  

Brud med kommunale monopolsystemer U 300 300             -                -      

Børneintranet U 250 103 -147 147   

Digital assistent U 400 407 7 -7   

Digital ejendomsdrift U 145 95 -50             -     Ja  

Digital kørselsgodtgørelse U 55 55             -                -      

Digital post U 230 212 -18 18   

Digital understøttelse af By- og miljøområdet U 375 323 -52 52   

Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbudsområ-
det 

U 125 136 11 -11   

Digitale anlægskort - projekt i byrummet U 150            -    -150 150   

ESDH - Indkøb og implementering U 270 270             -                -      

Funktionsstøttende teknologi til borgere der kan selv  og 
vil selv (SOU) 

U 222 200 -22             -     Ja  

Integration mellem Fasit og Prisme til bevillings- og faktu-
rakontrol 

U 150 100 -50 50   

Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Falkoner 
Allé 118) 

U 1.146 1.111 -35 35   

Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre 
Fasanvej 26) 

U 373            -    -373 373   

KMD boliglån U 100            -    -100 100   

Køb af FB klubhus U 100            -    -100 100   

Køb af klubhus U 12.600            -    -12.600 12.600   

  I           -               -                -                -      

Lokalebookingsystem U 50 50             -                -      

Møde og lokalebooking U 200 154 -46     

Netværk og tryghed døgnet rundt U 319 295 -24             -     Ja  

Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på 
sundheds- og omsorgsområdet 

U 6.229 5.889 -340 340   

Optimeret telefoniplatform U 1.200 1.022 -178 178   

Rehabilitering og recovery U 500 500             -                -     Ja  

Roterbare senge U 238 435 197 -197   

Salg af 2. sal på Solbjerg Have (tidl. Teknisk grundsalg 
vedr. Solbjerg Have) 

U 26 19 -7 7   

  I           -    0 0             -      

Salg af Betty Nansens Allé 51-53 U 2.205 2.205             -                -      

  I -2.561 -2.561             -                -      
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1.000 kr. U/I 
Korr bud-
get 2018 

Forbrug 
2018 

Afvi-
gelse 

Overføres 
til 2019 

Afslut-
tet i 
2018 

Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 16 U 184 65 -119 119   

Salg af ejendom, Roskildevej 54A-54B - Skat moms I -2.582 -2.582    0             -      

       

Salg af Falkoner Alle 118 I -1.066 -247 819 -819   

Salg af Frederiksberg Alle 41 I -8.900 -11.125 -2.225 2.225   

Salg af Søndre Fasanvej 26 I -3.055            -    3.055 -3.055   

SBSIP U 45            -    -45 45   

Selvbetjening og digital administration U 100 10 -90 90   

Selvhjulpenhed og Recovery (SU) U 150 50 -100 100   

Skabelonløsning til DUBU U 140 140 0             -     Ja  

Udbredelse af skylletoiletter U 1.600 244 -1.356 1.356   

Udisponeret pulje (anlægsloft) U -11.106            -    11.106     

Udvikling af fagsystemet i socialafdelingen U 150 50 -100 100   

Udvikling af InCorp-bostøtte system U 114 51 -63 63   

Udvikling af machinelearning og forecast i FACIT U 150 100 -50 50   

Videotolkning frem for fremmødetolkning U 150 111 -39 39   

Øget digitalisering på børneudvalget U 1.593 1.482 -111 112  Ja  

Øget digitalisering på Undervisningsudvalget U 600            -    -600 600   

02 Bolig- og Ejendomsudvalget U 65.838 62.733 -3.104 397   

  I -13.182 -3.688 9.494 -8.453   

Allégårdens Ungdomspension, Frederiksberg Allé 48 - vin-
duer 

U 850 811 -39             -     Ja  

Amicisvej 9, Renovering af elinstalationer og ventilation U 33 35 2             -     Ja  

Andre energioptimeringsprojekter 2018 U 1.000 1.036 36             -     Ja  

AT17-02 påbud vedr. indeklima, Skolen ved Bülowsvej U 686 703 17     

AT-påbud Ny Hollænderskolen U 600 561 -39 39   

Bakkegården, pensionat, Bakkegårds Allé 18 - elevator U 310 303 -7             -     Ja  

Beboelsesejendommen på Gustav Johannsens Vej 37 - 
tag 

U 230 210 -20             -     Ja  

Beboelsesejendommen på Gustav Johannsens Vej 50-60 
- vinduer og tag 

U 250 250             -                -     Ja  

Beboelsesejendommen på Lauritz Sørensens Vej 1 - vin-
duer 

U 250 360 110     

Beboelsesejendommen på Storm Petersens Vej 4-6 - fald-
stammer - vinduer og døre 

U 1.420 1.835 415 -415   

Bille Brahes Vej 2/H.C. Ørstedsvej 41A: Udskiftning af 
brugsvandsinstallationer 

U 335 335 0             -     Ja  

Børneuniverset, Mariendalsvej 21A+B: Div. energi- og 
vedligeholdelsesarbejder 

U 32 129 97             -     Ja  

Døre, udskiftning af 2 døre til balkon på 3. sal ud mod råd-
huspladsen 

U 100 92 -8 8   

Energirenovering Lejrvej 47 U 1.549 1.549 0             -      

Etablering af akustikloft i køkken over Belis bar U 250 255 5     

Etablering af lagerelevator i hjælpemiddelcenteret U 352 351 -1 1   

Etablering af mekanisk ventilation i Blomsterhaven U           -               -                -                -      
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Etablering af rampe for niveaufri adgang til rådhusets ho-
vedindgang 

U 389 139 -250 250   

Etablering af vagtcentral U           -    0 0             -      

Etablering af varslingsanlæg U           -               -                -                -      

Facade opretning af de inderste pudsede facader over 
overdækningen af rådhussalen 

U 350 261 -89 89   

Falkoner Alle 60-62 U 1.249 1.359 110     

  I -624 1.616 2.239     

Falkoner Allé 60-62 U           -               -                -                -     Ja  

  I           -               -                -                -     Ja  

Falkonergården, Børneringens børnehus, Falkoner Allé 
130 - kvister, tagrender og nedløbsrør 

U 530 535 5             -     Ja  

FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug U 400 34 -366 366   

Frederiksberg Sogns Børnehus, Storm Petersens Vej 5 - 
nyt ventilationsanlæg 

U 250 243 -7 7   

Frederiksberg Stadion, Sønderjyllands Allé 6 - tribune U 500 349 -151             -     Ja  

Frederiksvej 26-28 U           -               -                -                -     Ja  

  I 13 13              -              -     Ja  

Fælles friareal i karré 4, Godthåbsvej 38 m.fl. I           -    -280 -280 280   

Fælles gårdanlæg i karre 41 U 130 4 -126 126   

  I -75 -11 64 -64   

Gammel Kongevej 172 U 174 174 -             -      

  I -402 -402            -              -      

Gl. Kongevej 154 U           -               -                -                -      

  I 1            -    -1 1   

Godthåbsvej 26A-30 U -220 380 600     

  I -1.134 -1.134            -             -      

Godthåbsvej 36-36D U 102 98 -4 4   

  I -51 -51 0             -      

Gårdanlæg Flintholm Vest U 150 63 -87 87   

  I -100 -30 70 -70   

Gårdanlæg Karre 4 U 4.385 3.548 -837 837   

  I 1.698 -1.088 -2.786 2.786   

Gårdanlæg, karre 15 U 10            -    -10             -     Ja  

  I -5            -    5             -     Ja  

Gårdanlæg, karre 16 U 195 160 -35 35   

  I -118 -68 50 -50   

Hillerødgade 38-40 U 1.331 1.392 61             -     Ja  

  I -666 -1 665             -     Ja  

Holger Danskes Vej 12-18 U 2 -64 -66             -     Ja  

  I -357 -357 -1             -     Ja  

Holger Danskes Vej 65-67 U 713 -445 -1.158             -     Ja  

  I -57 222 279             -     Ja  
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Hollændervej 7 m.fl. U 1.015 1.015           -             -      

  I -507 -507 -1     

Hovedbibliotek, Falkonér Plads 3 - elevator U 310 268 -42             -     Ja  

Indtægter vedr. afsluttede byfornyelsesprojekter U           -    -336 -336 336   

  I           -    468 468 -468   

Intern og ekstern rådgivning U 3.500 2.851 -649 649   

Jakob Dannefærdsvej 10 U 94            -    -94             -     Ja  

  I -59            -    59             -     Ja  

Kondemnering U 82 107 25 -25   

  I -33 -33             -             -      

Kong Frederiks IXs hjem, Kirstinedalsvej 11-15 - faldstam-
mer, elevatorer og stigestrenge 

U 1.000 260 -740 740   

Lindevangskolen, P.G. Ramms Allé 26 - forsatsruder i 
klasseværelser 

U 140 140             -                -     Ja  

Magneten, Bernhard Bangs Allé 43 - støttemur mod nabo U 500 503 3             -     Ja  

Mariendalsvej 39-41 U           -               -                -                -     Ja  

  I 20 20           -              -     Ja  

Ndr. Fasanvej 7-9 U 7.686 7.981 295 -295   

  I -4.388 -1.390 2.998 -2.998   

Nitivej 3 U           -               -                -                -     Ja  

  I 266 266             -              -     Ja  

Nordre Fasanvej 136 U 1.832 1.832             -              -      

  I -916 -916              -              -      

Nordre Fasanvej 97A-B U 3.099 3.020 -79 79   

  I -1.550 -22 1.528 -1.528   

Nordstrand, koloni, Skærbygårdsvej 15 - træfacade U 250 251 1             -     Ja  

Ny Hollænderskolen, Hollændervej 3 - ventilation og tag-
vinduer 

U 250 74 -176 176   

Opgradering af elevatorer i kommunale ejendomme U 23 124 101             -     Ja  

Pelikanen, børnehus, Junggreensvej 12B - træfacade U 250 246 -4             -     Ja  

Positivgruppen, Tesdorpfsvej 23 - vinduer og døre U 300 377 77             -     Ja  

Projektledelse U 500 500             -                -      

Projektledelse og rådgivning U 100 95 -5 5   

Pulje U 1.929            -    -1.929 -2.406   

  I -4.140            -    4.140 -6.342   

Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale 
ejendomme 

U -14            -    14 -124   

Pulje til rådhusarbejder U           -               -                -    -155   

Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster U 923            -    -923 -1.328   

R17-01 opgradering af el-kapacitet U 375 304 -71 71   

Renovering af toiletter i stuen og første sal, i den bagerste 
del af rådhuset mod Frb. Bredegade 

U 1.600 1.750 150     
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Rådhustårnet, snedkergennemgang og malerbehandling 
af vinduer, samt div. øvrige arb. 

U 1.200 1.149 -51 51   

Sankt Jørgen, børnehus, Vodroffsvej 44-48 - vinduer og 
døre 

U 668 565 -103 103   

SFO Søstjernen, Niels Ebbesens Vej 10 - akustik U 400 400 0             -      

SK 17-33 Pelikanen, garderobe U 467 467 0             -      

SK 17-34 Brandstationen, Howitzvej 26 U 61 49 -12 12   

SK15-07, Børneuniverset, skimmel på Karlsvognen U 21            -    -21 21   

SK16-24 Skimmel - Søndermarksskolen 2. sal U 81 81             -                -      

SK16-25 Skimmel - Søndermarkskolen bogkælder U 8 8             -                -      

SK16-26 Skimmel - Æblehaven gulvkonstruktion U 3 3             -                -      

SK16-29 Skimmel - Bülowsvej 38 U 43 43             -                -      

SK16-31 Skimmel - Klub Cassiopeia U 17 17             -                -      

SK16-34 Skimmel - Flintholm Alle 49 U 1 1             -                -      

SK16-36 Skimmel - Christian Paulsens Vej 32, 1.1. U 1 1             -                -      

SK16-37 Skimmel - Betty Nansens Alle 53, 4. 4. U 1 1             -                -      

SK16-38 Skimmel - Eversvej 6 U 3 3             -                -      

SK16-38 Skimmel - Godthåbsvej 27, st. tv. U 1 1             -                -      

SK17-02 Fuglevangsvej 3 2TV U 10 10             -                -      

SK17-03 Lejrevej 47, Skimmel i vægge U 7 7             -                -      

SK17-06 Æblehaven gulv v/ produktionskøkken U 8 8             -                -      

SK17-08 Skolen på La Cours Vej - Kælder mødelokale 3 U 8 8             -                -      

SK17-10 Lyøvej 12, 4. th. U 8 8             -                -      

SK17-11 Godthåbsvej 27 - Butik, Guldsmed U 2 2             -              -      

SK17-12 Eversvej 4 st. dør 3 U 12 12             -                -      

SK17-14 Finsensvej 20, 5. th. U 10 10             -                -      

SK17-15 Flintholm Alle 31, st. tv. U 1 1             -                -      

SK17-16 Christian Paulsens Vej 36, 4. 2. U 4 4             -                -      

SK17-17 Gravhunden, skimmel i gulvkonstruktion U 6 6             -                -      

SK17-18 Gustav Johannsens Vej 37 F, st. tv. U 312 312              -              -      

SK17-19 Gustav Johannsens Vej 37 C, 1. th. U 11 11             -                -      

SK17-21 Ny Hollænderskolen – Hovedbygningen st./1. sal U 12 12             -                -      

SK17-22 Hejrebakken, køkken U 12 12             -                -      

SK17-23 Gustav Johannsens Vej 54, 2. th. U 6 6             -                -      

SK17-24 Gustav Johannsens Vej 60, 1. th. U 19 19             -                -      

SK17-25 Gustav Johannsens Vej 52, 1. tv. U 1 1             -                -      

SK17-26 Gustav Johannsens Vej 50, 1. tv. U 73 73             -              -      

SK17-27 Gustav Johannsens Vej 58, 1. tv. U 12 12             -                -      

SK17-28 Finsensvej 94, 2. tv. U 9 9             -                -      

SK17-29 Bakkehusmuseet U 2 2             -                -      

SK17-30 Gustav Johannsens Vej 37 A, 1. tv. U 12 12             -                -      

SK17-31 Gustav Johannsens Vej 52, st. U 3 3             -                -      
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SK17-32 Fasangården, kælderrum U 6 6              -              -      

SK17-35 Fryden, kælder U 12 12             -                -      

SK17-36 Skolen ved Bülowsvej/Bygning D U 157 157             -              -      

SK17-38 Skolen ved Bülowsvej, bygning C U 37 37            -              -      

SK17-39 Hovedbiblioteket U 139 443 304     

SK17-40 Flintholm Alle 43 st. th U 2 2              -              -      

SK18-01 Finsensvej 94, 4. th. U 38 38              -              -      

SK18-02 Tempeltræet U 136 136              -              -      

SK18-03 Storm Petersens Vej 4, th. lejl. 4 U 15 15             -              -      

SK18-04 Nyelandsgården - personalekøkken U 62 62              -              -      

SK18-05 Frederiksberg Svømmehal, dampbade U 912 1.703 791     

SK18-06 Flintholm Allé 25, 1. th. U 86 29 -56 56   

SK18-07 V.E. Gamborgsvej 15, 5. lejl. 4 U 57 71 14     

SK18-08 Gustav Johannsens Vej 56, 1. tv. U 114 62 -52 52   

SK18-09 Gustav Johannsens Vej 37A, 1. th. U 56 56              -              -      

SK18-10 Fuglevangsvej 3, 3. th. U 34 41 6     

SK18-11 Brandstationen, kælder U 684 756 72     

SK18-12 Sankt Jørgen, fordelingsgang U 68 63 -5 5   

SK18-13 Magneten, fugt i gulvkonstruktion U 228 156 -72 72   

SK18-14 Bülowsvej 38, 3. th. U 456 320 -136 136   

SK18-15 Frederiksberg Svømmehal U 57 90 33     

SK18-16 Allégården - kontor U 34 110 76     

SK18-17 Ny Hollænderskolen, Dr. Priemes Vej 3 - kælder-
rum 

U 99 99 0             -      

SK18-18 Sønderjyllands Alle 16, st. 3. U           -    63 63     

SK18-19 Æblehaven, toilet og nybygning U 1 1              -              -      

SK18-20 Pelikanen, tagkonstruktion U           -    130 130     

SK18-21 Eversvej 8, 5. th. lejl. 4 U 113 113 0             -      

SK18-22 Gustav Johannsens Vej 37D, 1. th. U 54 11 -43 43   

SK18-23 Skolen ved Nordens Plads - lofter og kontor U 172 172 -1 1   

SK18-25 Bülowsvej 38, st. tv. U           -    72 72     

SK18-26 Eversvej 4, 3. 1. U           -    14 14     

SK18-27 Gustav Johannsens Vej 37F, st., th. U 59 59              -              -      

SK18-28 Børneuniverset, vindfang U           -    62 62     

SK18-30 Gustav Johansensvej 37B, st. tv U           -    12 12     

SK18-31 Gustav Johannsensvej 37F, 2. tv U           -    4 4     

SK18-32 Skolen på Nyelandsvej, Lollandsvej 40 U           -    267 267     

SK18-33 Damsøbadet, Sønderjyllands Alle 6 U           -    10 10     

SK18-36 Skellet 27B U           -    19 19     

SK18-37 Pelikanen U           -    303 303     

Skimmel - Finsensvej 96 U 1 1             -                -      

Skimmel - Gustav Johannsens vej 60 U 1 1             -                -      
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Skimmel - Gustav Johansensvej 56 U 6 6             -                -      

Skolen på Bülowsvej, Fuglevangsvej 5 - ventilation i byg-
ning C 

U 5.400 5.742 342     

Skolen på La Cours Vej, La Cours Vej 2 - tag (hovedbyg-
ning) 

U 200 482 282             -     Ja  

Skolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23: Div. energi- og 
vedligeholdelsesarbejder 

U 1.110 1.125 15             -     Ja  

Skolen ved Bülowsvej, Fuglevangsvej 5 - tagvinduer U 300 260 -40             -     Ja  

Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 28 - 
tag, gavle, isolering, vinduer og døre 

U 1.650 1.757 107             -     Ja  

Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 - tagvinduer, 
isolering, vinduer og døre 

U 950 639 -311 311   

Skybrudssikring af kommunale ejendomme U 2.000 1.699 -301 301   

Sneglehuset, børnehus, Segelckesvej 7 - tag, vinduer og 
døre 

U 912 1.012 100             -     Ja  

Søndermarkskolen, Hoffmeyersvej 32 - murværk, isolering 
og afskærmning 

U 680 604 -76 76   

Tre Falke Skolen, Sønderjyllands Allé 4 - vinduer og døre U 250 179 -71             -     Ja  

Tårnborgvej 14 – 16 U           -    1.337 1.337     

Æblehaven (gl. bygning), Nyelandsvej 25A+B: Div. energi 
og vedligeholdelsesarbejder 

U 324 356 32             -     Ja  

 
 
 

      

03 Undervisningsudvalget U 62.576 62.810 234 -36   

  I -9.596 -9.593 3 -3   

Ekstra computere til skolerne U 2            -    -2             -     Ja  

Individuelle lockers U 233 220 -13             -     Ja  

Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U 5.214 5.239 25 -25   

Klub Tempeltræet - Bülowsvej U           -               -                -                -      

Klub Vagtelvej U 621 848 227             -     Ja  

Lindevangsskolen, udbygning U 601 573 -28             -     Ja  

Lokaleomdisponering - Skolen ved Søerne U           -               -                -                -      

Netværksdækning af det fulde ude- og indeareal U 2.835 2.507 -328 328   

Opgradering af kunstgræsbaner på fire af byens skoler U 6.150 5.796 -354 354   

Renovering af skolegårde med klimatilpasning U 750 82 -668 668   

Skoleforlig 2017 - Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigs-
vej 

U 4.981 4.993 12 -12   

Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen U 1.000 1.439 439 -439   

Skolen på Duevej, udbygning U 1.764 1.118 -646 646   

Skolen på Grundtvigsvej U 33.457 35.552 2.095 -2.095   

  I -9.596 -9.593 3 -3   

Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej U 119 119             -              -     Ja  

Tre Falke Skolen, lokaleomdisponering U 42            -    -42             -     Ja  

Udearealer – Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseover-
dækning af p-areal 

U 2.007 2.063 56             -     Ja  
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Udvidelse af skolegård ved Skolen på Grundtvigsvej U           -    524 524 -524   

Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej U 2.300 1.132 -1.168 1.168   

Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 
10 

U 500 605 105 -105   

04 Ældre- og Omsorgsudvalget U 6.923 4.591 -2.332 2.298   

  I -6.200 -6.200 0 0   

Borgmester Fischers Vej, Serviceareal U 115 104 -11             -     Ja  

  I -2.400 -2.400             -                -     Ja  

Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U 42 20 -22             -     Ja  

Etablering af kaldeanlæg U           -    186 186 -186   

Etableringsudgifter - udstyr U 512            -    -512 512   

Ingeborggården, servicearealer U 1.520 1.351 -169 169   

Kredsens Hus, serviceareal U 340 314 -26 26   

  I           -               -                -                -      

Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen U 146            -    -146 146   

Plejeboligmodernisering - Søndervang, (servicedel) U 960 418 -542 542   

Plejehjemsmodernisering - Akaciegården (Servicedel) U 485 22 -463 463   

  I -3.800 -3.800             -                -      

Projektering, plejecenter Betty Nansens Allé 16 U 223            -    -223 223   

Projektledelse, modernisering af plejehjem U 1.580 1.469 -111 111   

Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet U 1.000 708 -292 292   

05 Kultur- og Fritidsudvalget U 10.932 10.536 -396 263   

  I -14.026 0 14.026 -14.026   

Community Center på Nordens Plads U 188 57 -131             -     Ja  

Edisonsvej 10 Renovering U 307 316 9 -9   

Forundersøgelse FB klubhus U 36            -    -36 36   

Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA U           -    604 604 -604   

Gavl på Skolevænget ved Nordens Plads U           -    130 130 -130   

Gavlforum, kunstner honorar mv. U           -    92 92 -92   

Graffitiafrensning og opmaling, Nyelandsvej 7-9 U 21            -    -21 21   

Hillerødgade 38 U 150 150             -                -     Ja  

KU.BE excl. Forsikringssag U 1.269 328 -941 941   

  I -9.026 5.000 14.026 -14.026   

KU.BE Forsikringssag U 1.318 1.781 463 -463   

  I -5.000 -5.000             -                -      

Lysprojekt Flintholm Svømmehal U           -    316 316 -316   

Modernisering af Damsøbadet U 872 428 -444 444   

Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U 1.000 967 -33 33   

Nye kunstgræsbaner U 4.765 4.276 -489 489   

OPS analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden U           -    33 33 -33   

Pulje til gavlmaleri U           -               -               -              -      

Renovering af Frederiksberg Svømmehal U 986 991 5 -5   
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Udskiftning af kunstgræs U 20 19 -1 1   

Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af ind-
gangsparti Hovedbiblioteket 

U           -    50 50 -50   

06 Børneudvalget U 20.734 18.789 -1.945 1.979   

  I 0 0 0 0   

Bryghuset 2017 U 58 54 -4             -     Ja  

Bryghuset, 2015 U 21 9 -12 12   

Børnehuset Frederiksvej U 44 15 -29 29   

Børneuniverset 2018 U 24            -    -24 24   

Carlsvognen - facaderenovering, produktionskøkken U 5.580 5.069 -511 511   

Carlsvognen, nybygning U 0            -                 -              -     Ja  

Carlsvognen, Udearealer U 875 826 -49 49   

Fasangården U 67            -    -67 67   

Frydendalsvej 2018 U 10 10 0             -     Ja  

Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U 2.126 2.314 188 -188   

Istandsættelse af Amicisvej 9 U 43 36 -7             -     Ja  

IT-infrastruktur dagtilbud U 425            -    -425 425   

Køb af ejendom (Ingemannsvej) U 5.000 4.968 -32 32   

Køb af ejendom (Magnoliahuset) U 5.200 4.529 -671 671   

Lindehuset 2018 U 90 90             -                -     Ja  

Louis P. 2018 U 248 248             -                -     Ja  

Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U 5 55 50             -     Ja  

Magnoliahuset - udvidelse U 62 57 -5             -     Ja  

Nykløveret U 141 74 -67 67   

Pelikanen 2018 U 132 132             -                -     Ja  

Planeten 2017 U 14 14             -                -     Ja  

Planeten 2018 U 55            -    -55 55   

Planetens skovsted 2017 U 15 7 -8 8   

Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud U 7            -    -7 7   

Rosenhaven 2017 U 14            -    -14 14   

Solmarken - tilbygning til daginstitution U 76 15 -61 61   

Solmarken 2018 U 92 92             -                -     Ja  

Spiloppen 2018 U 82 71 -11 11   

Tilpasning af kapacitet til demografiske behov U 10 10 0             -      

Udbedring af sikkerhedsproblemer U 25            -    -25 25   

Valhalla 2018 U 58 58             -                -     Ja  

Æblehaven 2018 U 135 36 -99 99   

07 Socialudvalget U 10.956 10.481 -475 594   

  I 0 0 0 0   

Alternative plejeboligpladser (tidl. Mariendalsvej) U 150 2 -148 148   

Byggeprojekt Bernhard Bangs Allé U 16 296 280 -280   

Centerparken 2-4 U 74 106 32             -     Ja  
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  I           -               -                -                -      

Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 U 47 33 -14 14   

Etablering af Kærnehuset U 713 642 -71             -     Ja  

Etablering af Kærnehuset – Udearealer U 472 404 -68 68   

Flygtningeboliger - Indretning og ombygning af Nimbus U 317            -    -317 317   

Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner U           -               -                -                -     Ja  

Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U 4.674 5.086 412 -412   

Indretning af Acaciavej U 60 15 -45 45   

Indretning af Prins Constantinsvej U 32 14 -18             -     Ja  

Istandsættelse af 4 botilbud til længerevarende ophold U 176            -    -176 176   

Konservatoriegrunden – Tillægskøbesum U 2.153 2.153             -              -     Ja  

Lauritz Sørensens Vej U 1.034 601 -433 433   

Midlertidig boligplacering U 52            -    -52             -     Ja  

Opførelse af 10 permanentet boliger i funktionærboligen 
på konservatoriegrunden 

U 753 668 -85 85   

Udbud og salg af kommunale grunde og ejendom U           -               -                -                -     Ja  

Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U 233 462 229             -     Ja  

08 By- og Miljøudvalget U 124.004 109.302 -14.702 12.773   

  I -9.916 -5.842 4.074 -3.207   

Busfremkommelighed U 1.700 1.617 -83 83   

By- og pendlercykelsystem U 1.500 1.524 24 -24   

Byggemodning mv., Roskildevej 54A U 1.096 1.190 94 -94   

Byhaven U           -    6 6     

Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser U 1.000 374 -626 626   

Byudvikling ved Fasanvej station U 289 357 68             -     Ja  

Clean Tech TIPP program U           -               -                -                -      

  I -788 -879 -91 91   

Cykelprojekt og Nordens Have U 382            -    -382 382   

  I -463            -    463 -463   

Cykelstativer i cykelkælderen på metrostrationen ved Fre-
deriksberg Gymnasium 

U 410            -    -410 410   

Det udendørs Kulturhus U           -    168 168     

Det udendørs Kulturhus  U           -    2 2     

Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frede-
riksberg Allé 

U 347 348 1             -     Ja  

Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium U 720 1.116 396 -396   

Endnu flere grønne byrum U 1.500 1.521 21 -21   

Erhvervspulje U           -    50 50     

Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U 227 200 -27             -     Ja  

Flere vejtræer U 1.500 1.406 -94 94   

Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje 2018 U 5.085 3.922 -1.163    Ja  

Forbedring af cykelparkeringsforhold 2017* U 396            -    -396             -     Ja  

Forbedring af cykelparkeringsforhold 2018* U 1.550 870 -680 680   
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Afvi-
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Overføres 
til 2019 

Afslut-
tet i 
2018 

Forbedring af cykelparkeringsforhold pulje U           -               -                -                -      

Forgrønning af Peter Bangsvej U 896 638 -258 258   

Fortovsrenovering 2018 U 2.000 2.000             -                -      

Forundersøgelse Mad mm. U           -    11 11     

Godthåbsvej Passage 1 (Syd) U           -    1.555 1.555     

Holger Danskes Vej (Syd) U           -    2.243 2.243     

Ikke fordelt - Byrummet Solbjerg Øst (frivillig udbygnings-
aftale med Frederiksberg Cenret) 

U           -               -                -    730   

Ikke fordelt (Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U 4.280 670 -3.610 -1.321   

  I -1.262 -1.540 -278 278   

Ikke fordelt (Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd) U 7.015 481 -6.534 -133   

  I -2.332 -2.514 -182 -1.155   

Klima og Begrønningspulje U           -    10 10     

Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Duevej U 321 92 -229 229   

Kronprinsesse Sofies Vej U           -    1.398 1.398     

Kronprinsesse Sofies Vej (Syd) U           -    4.115 4.115     

Kunstrute U           -    98 98     

Legepladser 2018 U 1.350 1.349 -1             -     Ja  

Lys på Buen U           -    715 715     

Mariendal Kirkeplads U           -    2.229 2.229     

Mariendalsgrunden (Syd) U           -    66 66     

Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og by-
rum 

U 16.530 14.601 -1.929 1.929   

  I 400            -    -400 400   

Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg 
Gymnasium 

U           -               -                -                -     Ja  

Mødesteder (Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd) U 2.500 767 -1.733     

  I -833            -    833     

Netværk og Samarbejde U           -    117 117     

Netværk og Samarbejde (Syd) U           -    133 133     

Ny belysning - Byrummet Solbjerg Øst (frivillig udbyg-
ningsaftale med Frederiksberg Cenret) 

U 673 12 -661    Ja  

Nye vejskilte (Nord) U           -    126 126     

Nye vejskilte (Syd) U           -    205 205     

Offentlige handicaptoiletter, fx ved Forum Station U 827 965 138             -     Ja  

Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 7.900 9.609 1.709 -1.709   

  I           -               -                -                -      

Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U 1.600 170 -1.430 1.430   

  I -633 -400 233 -233   

Opfølgning på cykelhandlingsplan 2018 U 1.578 1.029 -549    Ja  

Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U 1.000 244 -756 756   

Oprensning af jordforuering på KU.BE-grunden U           -               -                -                -      
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Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og 
Frederiksberg Station 

U 7.400 5.000 -2.400 2.400   

Parkeringsplads ved Magneten U 6 160 154             -     Ja  

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø 2018 U 1.896 1.686 -210             -     Ja  

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 
2018 

U 3.934 3.635 -299             -     Ja  

Pulje - Forskønnelsespulje vedr. bunkers U           -               -                -                -      

Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, sko-
leveje 

U 115            -    -115 1.271   

Pulje - Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlings-
plan 

U           -  4 4 545   

Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* 
(R) 

U 1.125 1.125             -              -      

  I -50 -50             -                -      

Pulje til fortovsrenovering U           -               -                -                -     Ja  

Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelli-
gent belysning 

U           -    15 15 -15   

Pulje til vedligehold af kirkegårde U           -               -                -    -50   

Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og 
ny træplantning 

U 500 37 -463 463   

Reparation af værn langs Dalgas Boulevard under metro-
banen 

U 700 587 -113 113   

Sanering af Grøndalen U 1.311 589 -722             -     Ja  

  I -868            -    868             -     Ja  

Skattefinansieret-Aksel Møllers have, første del-Klimatil-
pasningsprojekter i samarbejde med FF 

U           -    7 7 -7   

Skattefinansieret-Grønne veje vest 2018*-Klimatilpas-
ningsprojekter i samarbejde med FF 

U 650 527 -123 123   

Skattefinansieret-Grønne veje øst 2017*-Klimatilpasnings-
projekter i samarbejde med FF 

U           -               -                -                -     Ja  

Skattefinansieret-Grønne veje øst 2018*-Klimatilpasnings-
projekter i samarbejde med FF 

U 5.836 3.907 -1.929 1.929   

Skattefinansieret-Karre´4, Gårdanlæg-Klimatilpasnings-
projekter i samarbejde med FF 

U           -               -                -                -     Ja  

Skattefinansieret-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde 
med FF 

U 750 67 -683 683   

Skattefinansieret–Mariendalsvej-Klimatilpasningsprojekter 
i samarbejde med FF 

U 692 165 -527             -     Ja  

Skattefinansieret-Ærøvej-Klimatilpasningsprojekter i sam-
arbejde med FF 

U           -    17 17 -17   

Slidlag 2018 U 8.500 8.476 -24             -     Ja  

Sporvejsstandere U           -               -                -                -     Ja  

Springvand ved Malthe Bruuns Vej U 42            -    -42             -     Ja  

  I           -               -                -                -      

Street Party (Syd) U           -    25 25     

Støjpartnerskaber 2018 U 223            -    -223 223   

Supercykelstien Fasanvejsruten U 73 67 -6             -     Ja  

  I -458 -458             -              -     Ja  
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Sylows Alle U 500 431 -69 69   

Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Howitzvej U 11.934 11.513 -421 421   

Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Madvigs 
Allé 

U 30 81 51             -     Ja  

Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Platanvej U 284            -    -284 284   

Trafiksanering af Bernhards Bangs Allé U 30 30             -                -     Ja  

Trafiksikkerhedsprojekter 2017 U           -    7 7     

Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af 
grunden til parkpræg. 

U           -               -                -                -     Ja  

Tryg færden (Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd) U 1.457            -    -1.457     

  I -504            -    504     

Træer ved kommunens indfaldsveje 2018* U           -               -                -                -     Ja  

Træer ved kommunens indkørselsveje U 500 507 7 -7   

Udearealer ved Mariendalshallen U           -    1.515 1.515     

Udearealer, plejecenter Betty Nansens Allé 16 U 500 500             -                -      

Udvikling af Allégade U 93 15 -78 78   

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde U 2.500 2.414 -86 86   

Udvikling nye støjpartnerskaber 2016 U           -               -                -                -      

Undersøgelse af parkering og byrum bag Rådhuset U 67 13 -54 54   

Vandanlæg på Lindevangsparken U 141            -    -141 141   

  I -2.125            -    2.125 -2.125   

Vandanlæg på Sløjfen U 151            -    -151             -     Ja  

  I           -               -                -                -     Ja  

Vedligehold af kirkegårde 2018 U 875 925 50             -     Ja  

Vejbelysning 2018 U 4.072 4.105 33             -     Ja  

Vejtræer 2016 U           -               -                -                -      

Vejtræer 2018 U 863 830 -33             -     Ja  

Værn (hegn) omkring grønne anlæg U 5            -    -5             -     Ja  

Værnedamsvej U 77            -    -77 77   

04 Ældre- og Omsorgsudvalget U 8.349 9.006 657 -730   

  I 0 0 0 0   

Ingeborggården, Boligdel U 8.349 8.574 225 -225   

Ingeborggården, servicearealer U           -    157 157 -157   

Plejeboligmodernisering - Søndervang, (boligdel) U           -    305 305 -305   

Projektering, plejecenter Betty Nansens Allé 16 U           -    43 43 -43   

Østervang – køkkenrenovering U           -    -74 -74             -     Ja  

  I           -               -                -                -     Ja  

 
 
 

      

 
Brugerfinansieret område (alt uden for rammen) 

U 44.929 34.741 -10.188 8.050   

  I 0 0 0 0   

Indsamling af madaffald U 3.500 2.701 -799 799   
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Klimatilpasningspr. i samarbejde med FF U 230            -    -230 230   

Takstfinansieret-Frederiksberg idrætsanlæg-Klimatilpas-
ningsprojekter i samarbejde med FF 

U 8.000 5.732 -2.268 2.268   

Takstfinansieret-FV26 Frederiksberg-Klimatilpasningspro-
jekter i samarbejde med FF 

U           -               -                -                -     Ja  

Takstfinansieret-FV28 Kommunale skolegårde Vest 2018-
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* 

U 5.377 5.856 479 -479   

Takstfinansieret-FØ23 Maglekildevej/Amicisvej-Klimatil-
pasningsprojekter i samarbejde med FF 

U 74 169 95 -95   

Takstfinansieret-FØ28 Kommunale skolegårde Øst 2018-
Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* 

U           -    285 285 -285   

Takstfinansieret-Grønne veje vest 2017*-Klimatilpasnings-
projekter i samarbejde med FF 

U           -               -                -                -     Ja  

Takstfinansieret-Grønne veje vest 2018*-Klimatilpasnings-
projekter i samarbejde med FF 

U 3.720 1.767 -1.953 1.953   

Takstfinansieret-Grønne veje øst 2017*-Klimatilpasnings-
projekter i samarbejde med FF 

U           -    75 75             -     Ja  

Takstfinansieret-Grønne veje øst 2018*-Klimatilpasnings-
projekter i samarbejde med FF 

U 20.920 16.953 -3.967 3.967   

Takstfinansieret-Kommunale Eje. 2018*-Klimatilpasnings-
projekter i samarbejde med FF 

U           -               -                -                -     Ja  

Takstfinansieret-Lindevangsparken - Klimatilpasningspro-
jekter i samarbejde med FF 

U           -    7 7             -     Ja  

  I           -               -                -                -      

Takstfinansieret-Mariendalsvej-Klimatilpasningsprojekter i 
samarbejde med FF 

U 1.039 34 -1.005             -     Ja  

Takstfinansieret-Peter Bangs Vej, første del-Klimatilpas-
ningsprojekter i samarbejde med FF 

U           -    185 185 -185   

Takstfinansieret-Skolen ved Duevej-Klimatilpasningspro-
jekter i samarbejde med FF 

U 945 1.068 123 -123   

Takstfinansieret-Ærøvej-Klimatilpasningsprojekter i sam-
arbejde med FF 

U 1.124 -91 -1.215             -     Ja  
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Afsluttede anlæg under 2 mio. kr. 

Anlæg afsluttet i 2018, der godkendes med årsregnskabet. Nedenfor fremgår regnskabsforklaringer vedr. 

projekter, som er afsluttet med en afvigelse på mere end 100 t- kr- og/eller 10% af bevillingen. 

1.000 kr. U/I 
Primo 
saldo 
2018 

Forbrug 
2018 

Ultimo 
saldo 
2018 

An-
lægs-
bev. 

Afvi-
gelse 

Frederiksberg Kommune, Skattefinansieret U  19.423 17.258 36.681 38.453 -1.772 
  I -4.598 -458 -4.530 -4.681 150 

01 Magistraten U 2.305 1.832 4.138 4.158 -21 
  I 0 0 0 0 0 

Digital ejendomsdrift U 95 95 190 190 0 
Funktionsstøttende teknologi til borgere der kan 
selv  og vil selv (SOU) 

U 1.378 200 1.578 1.600 -22 

Rehabilitering og recovery U 428 500 928 928 0 
Skabelonløsning til DUBU U 0 140 140 140 0 
Øget digitalisering på børneudvalget U 404 897 1.301 1.300 1 

02 Bolig- og Ejendomsudvalget U 4.713 8.993 13.705 14.327 -622 
  I -602 0 -602 -704 102 

Allégårdens Ungdomspension, Frederiksberg 
Allé 48 - vinduer 

U 0 811 811 850 -39 

Amicisvej 9, Renovering af elinstalationer og ven-
tilation 

U 768 35 803 800 3 

Andre energioptimeringsprojekter 2018 U 0 1.036 1.036 1.000 36 
Bakkegården, pensionat, Bakkegårds Allé 18 - 
elevator 

U 0 303 303 310 -7 

Beboelsesejendommen på Gustav Johannsens 
Vej 37 - tag 

U 0 210 210 230 -20 

Beboelsesejendommen på Gustav Johannsens 
Vej 50-60 - vinduer og tag 

U 0 250 250 250 0 

Bille Brahes Vej 2/H.C. Ørstedsvej 41A: Udskift-
ning af brugsvandsinstallationer 

U 718 335 1.052 1.200 -148 

Børneuniverset, Mariendalsvej 21A+B: Div. 
energi- og vedligeholdelsesarbejder 

U 1.468 129 1.597 1.500 97 

Falkonergården, Børneringens børnehus, Falko-
ner Allé 130 - kvister, tagrender og nedløbsrør 

U 0 535 535 530 5 

Hovedbibliotek, Falkonér Plads 3 - elevator U 0 268 268 310 -42 
Jakob Dannefærdsvej 10 I -602 0 -602 -704 102 
  U 1.183 0 1.183 1.407 -224 
Lindevangskolen, P.G. Ramms Allé 26 - forsats-
ruder i klasseværelser 

U 0 140 140 140 0 

Magneten, Bernhard Bangs Allé 43 - støttemur 
mod nabo 

U 0 503 503 500 3 

Nordstrand, koloni, Skærbygårdsvej 15 - træfa-
cade 

U 0 251 251 250 1 

Pelikanen, børnehus, Junggreensvej 12B - træfa-
cade 

U 0 246 246 250 -4 

Positivgruppen, Tesdorpfsvej 23 - vinduer og 
døre 

U 0 377 377 300 77 

Skolen ved Bülowsvej, Fuglevangsvej 5 - tagvin-
duer 

U 0 260 260 300 -40 

Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks 
Vænge 28 - tag, gavle, isolering, vinduer og døre 

U 0 1.757 1.757 1.650 107 

Sneglehuset, børnehus, Segelckesvej 7 - tag, 
vinduer og døre 

U 0 1.012 1.012 1.400 -388 
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Forbrug 
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saldo 
2018 

An-
lægs-
bev. 

Afvi-
gelse 

Tre Falke Skolen, Sønderjyllands Allé 4 - vinduer 
og døre 

U 0 179 179 250 -71 

Æblehaven (gl. bygning), Nyelandsvej 25A+B: 
Div. energi og vedligeholdelsesarbejder 

U 576 356 932 900 32 

03 Undervisningsudvalget U 258 0 258 300 -42 
  I 0 0 0 0 0 

Tre Falke Skolen, lokaleomdisponering U 258 0 258 300 -42 

04 Ældre- og Omsorgsudvalget U 2.683 0 2.683 2.821 -138 
  I -2.821 0 -1.770 -1.770 0 

Benedikte – køkkenrenovering* I -1.051 0 -1.051 -1.051 0 
  U 1.062 0 1.062 1.051 11 
Betaniahjemmet – køkkenrenovering* I -665 0 -665 -665 0 
  U 560 0 560 665 -105 
Søster Sophies Minde – køkkenrenovering* I -1.105 0 -1.105 -1.105 0 
  U 1.061 0 1.061 1.105 -44 

06 Børneudvalget U 3.065 104 3.169 2.995 174 
  I 0 0 0 0 0 

Bryghuset 2017 U 0 54 54 58 -4 
Carlsvognen, nybygning U 1.725 0 1.725 1.541 184 
Istandsættelse af Amicisvej 9 U 1.327 36 1.363 1.370 -7 
Planeten 2017 U 12 14 26 26 0 

07 Socialudvalget U 418 0 418 500 -82 
  I 0 0 0 0 0 

Udbud og salg af kommunale grunde og ejendom U 418 0 418 500 -82 

08 By- og Miljøudvalget U 5.981 6.329 12.309 13.352 -1.043 
  I -1.175 -458 -1.633 -1.681 48 

Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer 
på Frederiksberg Allé 

U 1.543 348 1.890 1.890 0 

Legepladser 2018 U 0 1.349 1.349 1.350 -1 

Offentlige handicaptoiletter, fx ved Forum Station U 0 965 965 1.000 -35 

Parkeringsplads ved Magneten U 1.394 160 1.554 1.400 154 
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø 2018 U 0 1.686 1.686 1.896 -210 
Skattefinansieret-Karre´4, Gårdanlæg-Klimatil-
pasningsprojekter i samarbejde med FF 

U 0 0 0 0 0 

Sporvejsstandere U 197 0 197 200 -3 
Supercykelstien Fasanvejsruten I 0 -458 -458 -506 48 
  U 1.243 67 1.310 1.616 -306 
Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdan-
nelse af grunden til parkpræg. 

U 0 0 0 0 0 

Træer ved kommunens indfaldsveje 2018* U 0 0 0 0 0 
Vandanlæg på Sløjfen I -1.175 0 -1.175 -1.175 0 
  U 849 0 849 1.000 -151 
Vedligehold af kirkegårde 2018 U 0 925 925 1.000 -75 
Vejtræer 2018 U 0 830 830 1.000 -170 
Værn (hegn) omkring grønne anlæg U 755 0 755 1.000 -245 

08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret) U 577 0 577 577 0 
  I 0 0 0 0 0 

Takstfinansieret-FV26 Frederiksberg-Klimatilpas-
ningsprojekter i samarbejde med FF 

U 478 0 478 478 0 

Takstfinansieret-Grønne veje vest 2017*-Klimatil-
pasningsprojekter i samarbejde med FF 

U 99 0 99 99 0 

Takstfinansieret-Kommunale Eje. 2018*-Klimatil-
pasningsprojekter i samarbejde med FF 

U 0 0 0 0 0 

*Der er forelagt et samlet regnskab for køkkenrenovering.
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Bille Brahes Vej 2/H.C. Ørstedsvej 41A: Udskift-
ning af brugsvandsinstallationer: Sagen har været 
gennemført sammen med en rådgiver, der i pro-
jektering og udbud formåede at finde besparelser, 
hvilket er årsagen til mindreforbruget. 
 
Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 
28 - tag, gavle, isolering, vinduer og dør: Under 
udførelsen er der opstået nogle uforudsete kom-
plikationer som ikke kunne forudses på forhånd. 
Bl.a. en række solafskærmingsmotorer som så vi-
ste sig at være dårligere end først antaget. Herud-
over var der behov for en ekstra miljøscreening 
under sagens udførsel. 
 
Sneglehuset, børnehus, Segelckesvej 7 - tag, vin-
duer og døre: Et fordelagtigt tilbud på udførsel af 
opgaven, medførte et mindreforbrug på sagen. 
Hovedbibliotek, Falkonér Plads 3 – elevator: Et 
fordelagtigt tilbud på udførsel af opgaven, med-
førte er et mindreforbrug på sagen. 
 
Skolen ved Bülowsvej, Fuglevangsvej 5 – tagvin-
duer: På grund af en meget kraftig skimmelskade i 
tagetagen på gymnastiksals bygningen, var det 
nødvendigt i slutningen af 2017 og videre ind i 
2018 at skifte en række tagvinduer meget akut. 
Det viste sig dog at indkomne tilbud på arbejdet 
blev billigere end det oprindeligt afgivne tilbud på 
denne delopgave, hvorfor der er et mindreforbrug 
på sagen. 
 
Positivgruppen, Tesdorpfsvej 23 - vinduer og 
døre: Under projektets udførsel tilgik der uforud-
sete, men nødvendige, tillægsopgaver, hvilket er 
årsag til merforbruget. 
 
Tre Falke Skolen, Sønderjyllands Allé 4 - vinduer 
og døre: Under projektering viste det sig, at ud-
bedringsomfanget var mindre end antaget, hvorfor 
anlægget afsluttes med et mindreforbrug. 
 
Jakob Dannefærdsvej 10 (U): Mindreforbruget 
skyldes, at udgifter til vedligeholdelsesarbejder er 
blevet mindre end budgetteret 
 
Jakob Dannefærdsvej 10 (I): På byfornyelsespro-
jekter modtager kommunen refusion på baggrund 

af afholdte udgifter. Da udgifterne på dette projekt 
var mindre end forventet, har kommunen modta-
get mindre refusion end forventet. 
 
Tre Falke Skolen, lokaleomdisponering: En andel 
af udgifterne til projektet er blevet afholdt over 
skolens drift i stedet for anlægget. 
 
Carlsvognen, nybygning: Projektet med ny- og ud-
bygning af Carlsvognen blev i 2017 ændret til 
særskilt anlægsprojekt med facaderenovering og 
produktionskøkken, og budgettet nedskrevet til-
svarende. Der er således kun nået at blive afholdt 
udgifter vedrørende projektering og forundersø-
gelser på det oprindelige projekt, og merudgif-
terne skyldes, at afslutningen af forundersøgelsen 
blev dyrere end forventet da projekterne blev ad-
skilt. 
 
Vejtræer 2018: Mindreudgiften skyldes, at et del-
projektet ikke blev gennemført pga. udfordringer 
med at få omdirigeret trafikken. Delprojektet gen-
nemføres i stedet i 2019. 
 
Vandanlæg på Sløjfen: De indkomne tilbud fra en-
treprenøren var billigere end forventet, hvorfor 
projektet afsluttes med en mindreudgift. 
 
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø 2018: 
Afvigelsen skyldes en mindreudgift til udarbej-
delse af Spildevandsplan 2019-2031 samt mindre 
udgifter til projektledelse. 
 
Parkeringsplads ved Magneten: Merforbruget 
skyldes ekstra udgifter til nedrivning af skure samt 
ekstraudgifter til rådgivning. 
 
Supercykelstien Fasanvejsruten (U): Mindrefor-
bruget skyldes, at tilbuddet fra entreprenøren blev 
billigere end forventet 
 
Supercykelstien Fasanvejsruten (I): Da projektet 
blev billigere end forventet, faldt tilskuddet tilsva-
rende. 
 
Værn (hegn) omkring grønne anlæg: Mindrefor-
bruget skyldes, at tilbuddet fra entreprenøren blev 
væsentligt billigere end forventet.  
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Anlæg afsluttet i 2018 der kræver særskilt forelæggelse  

Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr., eller med en afvigelse over 30 pct. af anlægsbevillingen, forelæg-
ges Kommunalbestyrelsen i særskilte sager senest samtidig med forelæggelsen af årsregnskabet. 

1.000 kr. U/I 
Primo 
saldo 
2018 

For-
brug 
2018 

Ultimo 
saldo 
2018 

An-
lægs-
bev. 

Afvi-
gelse 

Frederiksberg Kommune, Skattefinansieret U  228.569 36.058 264.627 278.845 
-

12.217 

  I -15.147 -2.237 -17.385 -22.346 4.961 

01 Magistraten U 2.394 295 2.689 3.244 -555 

  I 0 0 0 0 0 

Automatiseret varetransport (pr. robot) U 0 0 0 640 -640 
Netværk og tryghed døgnet rundt U 2.085 295 2.381 2.404 -23 

Udviklig af Fait-Connect U 308 0 308 200 108 

02 Bolig- og Ejendomsudvalget U 34.180 2.963 37.143 39.980 -2.837 

  I -13.564 163 -13.401 -15.525 2.124 

Falkoner Allé 60-62 I -157 0 -157 0 -157 
  U 621 0 621 0 621 
Frederiksberg Stadion, Sønderjyllands Allé 6 - tri-
bune 

U 0 349 349 500 -151 

Frederiksvej 26-28 I -3.865 13 -3.852 -3.864 12 
  U 7.703 0 7.703 7.729 -26 
Gårdanlæg, karre 15 I -1.096 0 -1.096 -1.310 214 
  U 2.170 0 2.170 2.619 -449 
Hillerødgade 38-40 I -2.042 -1 -2.043 -2.708 665 
  U 4.084 1.392 5.476 5.416 60 

Holger Danskes Vej 12-18 I -1.511 -357 -1.868 -1.883 15 
  U 3.735 -64 3.671 3.765 -94 
Holger Danskes Vej 65-67 I -1.909 222 -1.687 -1.931 244 
  U 3.818 -445 3.374 3.993 -619 
Mariendalsvej 39-41 I -761 20 -742 -1.747 1.005 
  U 1.484 0 1.484 3.494 -2.010 
Nitivej 3 I -2.223 266 -1.957 -2.082 125 
  U 3.599 0 3.599 4.164 -565 
Opgradering af elevatorer i kommunale ejendomme U 1.977 124 2.101 2.000 101 
Skolen på La Cours Vej, La Cours Vej 2 - tag (ho-
vedbygning) 

U 0 482 482 200 282 

Skolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23: Div. energi- 
og vedligeholdelsesarbejder 

U 4.990 1.125 6.114 6.100 14 

03 Undervisningsudvalget U 73.568 3.823 77.390 77.150 240 

  I 0 0 0 0 0 

Ekstra computere til skolerne U 4.498 0 4.498 4.500 -2 
Individuelle lockers U 2.018 220 2.237 2.250 -13 
Klub Vagtelvej U 18.579 848 19.427 19.200 227 
Lindevangsskolen, udbygning U 40.599 573 41.172 41.200 -28 
Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej U 5.381 119 5.500 5.500 0 
Udearealer – Skolen på Nyelandsvej, hævet terras-
seoverdækning af p-areal 

U 2.493 2.063 4.556 4.500 56 

04 Ældre- og Omsorgsudvalget U 34.508 49 34.558 33.996 562 

  I -1.583 -2.400 -3.983 -5.953 1.970 

Borgmester Fischers Vej, Serviceareal I 0 -2.400 -2.400 -4.800 2.400 

  U 19.989 104 20.093 20.104 -11 
Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U 12.698 20 12.718 12.739 -21 
SSA Stab - køkkenrenoveringer I -36 0 -36 0 -36 
  U 107 0 107 0 107 
Østervang – køkkenrenovering I -1.547 0 -1.547 -1.153 -394 

  U 1.714 -74 1.641 1.153 488 
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05 Kultur- og Fritidsudvalget U 1.812 207 2.019 2.000 19 

  I 0 0 0 0 0 

Community Center på Nordens Plads* U 1.812 57 1.869 2.000 -131 

Hillerødgade 38* U 0 150 150 0 150 

06 Børneudvalget U 26.692 742 27.435 26.759 676 

  I 0 0 0 0 0 

Frydendalsvej 2018 U 0 10 10 0 10 
Lindehuset 2018 U 0 90 90 0 90 
Louis P. 2018 U 0 248 248 0 248 
Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U 16.361 55 16.417 16.366 51 
Magnoliahuset - udvidelse U 10.331 57 10.388 10.393 -5 
Pelikanen 2018 U 0 132 132 0 132 
Solmarken 2018 U 0 92 92 0 92 

Valhalla 2018 U 0 58 58 0 58 

07 Socialudvalget U 20.508 3.377 23.885 24.333 -448 

  I 0 0 0 0 0 

Centerparken 2-4 U 2.530 106 2.636 2.700 -64 
Etablering af Kærnehuset U 1.667 642 2.308 2.380 -72 
Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner U 278 0 278 500 -222 
Indretning af Prins Constantinsvej U 3.018 14 3.032 3.300 -268 
Konservatoriegrunden – Tillægskøbesum U 0 2.153 2.153 2.153 0 
Midlertidig boligplacering U 2.349 0 2.349 2.400 -51 

Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U 10.667 462 11.129 10.900 229 

08 By- og Miljøudvalget U 34.908 24.601 59.509 71.383 -9.874 

  I 0 0 0 -868 868 

Byudvikling ved Fasanvej station U 2.711 357 3.069 3.000 69 
Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U 5.423 200 5.623 5.650 -27 
Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje 2018 U 0 3.922 3.922 5.085 -1.163 
Forbedring af cykelparkeringsforhold 2017 U 1.605 0 1.605 1.000 605 
Fortovsrenovering 2018 U 0 2.000 2.000 2.000 0 
Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frede-
riksberg Gymnasium 

U 290 0 290 500 -210 

Ny belysning - Byrummet Solbjerg Øst (frivillig ud-
bygningsaftale med Frederiksberg Cenret) 

U 141 12 153 1.100 -947 

Opfølgning på cykelhandlingsplan 2018 U 0 1.029 1.029 1.578 -549 
Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og By-
rum 2018 

U 5.886 3.635 9.521 12.019 -2.498 

Pulje til fortovsrenovering U 0 0 0 2.000 0 
Sanering af Grøndalen I 0 0 0 -868 868 
  U 7.489 589 8.077 8.800 -723 
Skattefinansieret-Grønne veje øst 2017-Klimatilpas-
ningsprojekter i samarbejde med FF 

U 964 0 964 1.964 -1.000 

Skattefinansieret–Mariendalsvej-Klimatilpasningspro-
jekter i samarbejde med FF 

U 2.307 165 2.472 3.000 -528 

Slidlag 2018 U 0 8.476 8.476 8.500 -24 
Springvand ved Malthe Bruuns Vej U 2.132 0 2.132 4.065 -1.933 
Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Mad-
vigs Allé 

U 5.402 81 5.483 5.750 -267 

Trafiksanering af Bernhards Bangs Allé U 559 30 589 1.300 -711 

Vejbelysning 2018 U 0 4.105 4.105 4.072 33 
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08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret) U 34.685 25 34.710 45.132 -10.422 

  I 0 0 0 0 0 

Takstfinansieret-Grønne veje øst 2017-Klimatilpas-
ningsprojekter i samarbejde med FF 

U 5.028 75 5.104 13.578 -8.474 

Takstfinansieret-Lindevangsparken - Klimatilpas-
ningsprojekter i samarbejde med FF 

U 17.571 7 17.577 17.304 273 

Takstfinansieret-Mariendalsvej-Klimatilpasnings-
projekter i samarbejde med FF 

U 8.810 34 8.844 9.850 -1.006 

Takstfinansieret-Ærøvej-Klimatilpasningsprojekter i 
samarbejde med FF 

U 3.275 -91 3.185 4.400 -1.215 

* Anlægsarbejderne er afsluttet i 2018 og anlægsregnskaberne er fremsendt til særskilt revision og bliver fo-
relagt for Kommunalbestyrelsen på mødet den 13. maj 2019  
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Personaleoversigt

Personaleoversigten viser årets forbrug af perso-

nale opgjort som lønomkostning samt som perso-

nale/stillingsforbrug, for hvert af de politiske områ-

der.  

 

Beløb i 1.000 kr.,  
personale i årsværk Forbrug 

2018 
Korr.budget 

2018 
Afvi-

gelse 

Personale 
forbrug 

2018 

Personale 
forbrug 

2017 
Ændring Note 

  

Udvalg 

  01 Magistraten 428.874 435.811 -6.937 816,1 805,1 11,0   

   12 Administration   428.874       435.314     -6.440           816,1           805,1         11,0    

   13 Erhverv              -                17        -17                 -                    -                -      

   14 Puljer               -                129        -129        -          -                -      

   17 Redningsberedskabet mv.              -               350       -350                  -                   -               -      

  02 Bolig- og ejendomsudvalget 13.346 13.785 -439 28,4 30,9 -2,5   

   21 Ejendomme     13.346       13.785        -439  28,4 30,9 -2,5   

  03 Undervisningsudvalget 662.589 650.367 12.222 1379,5 1391,5 -12,0   

   30 Undervisning    604.650      592.610    12.040        1.250,2        1.220,6         29,6  3a) 

   32 Tandpleje                -                    -                -                    -               42,6        -42,6  10) 

   33 Ungdomsuddannelse        7.642           7.882        -240             11,9             12,4         -0,5    

   34 Unge      50.297         49.874         423           117,3           115,9           1,4    

  04 Sundheds- og 
430.623 447.600 -16.977       1.105,0        1.165,4        -60,4    

       omsorgsudvalget 

   40 Omsorg 401.728 419.203 -17.475      1.042,8       1.071,7       -28,9  10) 

   41 Hjælpemidler 3.801 5.942 -2.141             8,3              8,0          0,3    

   43 Sundhed 25.094 22.455 2.639            53,8             85,7        -31,9  10) 

  05 Kultur- og fritidsudvalget 64.176 61.922 2.254 139,2 137,4 1,8   

   50 Idræt og folkeoplysning 16.365 14.639 1.726            38,0             40,1         -2,1    

   51 Biblioteker og kultur 47.811 47.283 528          101,2             97,3           3,9    

  06 Børneudvalget 336.103 328.655 7.448 843,3 876,9 -33,6   

   61 Tilbud til børn og unge med 
    30.526           17.764    12.762             19,7             16,6           3,1  

  

        særlige behov   

   62 Familierådgivning        4.966          4.940          26                  -                    -               -      

   63 Sundhedstjeneste                -                    -                -                    -               35,9       -35,9  10) 

   65 Dagtilbud til børn    300.611      305.951     -5.340           823,6           824,4          -0,8    

  07 Socialudvalget 161.554 168.838 -7.284 347,1 340,7 6,4   

   70 Integrationsindsats        1.403           1.365           38               3,1               3,0           0,0    

   71 Boligsocialt arbejde        3.063           3.602        -539               6,2               4,5           1,7    

   73 Tilbud til voksne med    157.088      163.871     -6.783           337,8           333,2          4,6    

  08 By- og miljøudvalget 69.647 72.820 -3.173 155,4 164,4 -4,5   

   82 Miljø 4.403 5.081 -678              8,2             11,8         -3,6    

   84 Vejvæsen og parkering 13.687 13.679 8           31,7            34,2         -2,5    

   87 FGV 51.557 54.060 -2.503        115,6          113,9          1,7    

  09 Arbejdsmarkedsudvalget 86.530 92.158 -5.628 206,5 211,5 -5,0   

   91 Revalidering, fleksjob og 
10.372 11.371 -999            22,8             18,9           3,8  

  

        ledighedsydelse   

   93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 55.327 57.993 -2.666          134,4           143,2         -8,8    

   94 Integration 8.556 9.730 -1.174           18,6             17,9           0,7    

   96 Ungdomsuddannelse 12.275 13.065 -790           30,8             31,5         -0,8    

  10 Sundheds- og  
61.179 63.921 -2.742          121,8                   -         121,8    

        Forebyggelsesudvalget 
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Beløb i 1.000 kr.,  
personale i årsværk Forbrug 

2018 
Korr.budget 

2018 
Afvi-

gelse 

Personale 
forbrug 

2018 

Personale 
forbrug 

2017 
Ændring Note 

  

Udvalg 

  100 Forebyggelse 19.072 18.775 297            37,1                  -          37,1  10) 

  101 Sundhedstjeneste 19.404 20.226 -822           38,5                   -          38,5  10) 

  102 Børnetandpleje 22.011 23.154 -1.143            44,6                  -          44,6  10) 

  103 Omsorgs- og spec.tandpleje 692 1.766 -1.074              1,6                  -             1,6  10) 

Hovedtotal 2.314.621 2.335.877 -21.256 5.142,2 5.123,8 22,9   

 

 

Heraf ansatte i særlige ordninger:     
Personale 

forbrug 
2018 

Personale 
forbrug 

2017 
Ændring Note 

Elever       243,9 294,8 -50,9   

Fleksjob, skånejob, servicejob       38,3 38,1          0,2    

        282,2 332,9 -50,7   

 

 

Brugerfinansieret område 

Beløb i 1.000 kr.,  
personale i årsværk Forbrug 

2018 
Korr.bud-

get 2018 
Afvigelse 

Personale 
forbrug 

2018 

Personale 
forbrug 

2017 
Ændring Note   

Udvalg 

08 By- og miljøudvalget 40.718 26.626 14.092 85,6 79,9 5,7   

98 Renovation (brugerfin.) 40.718 26.626 14.092 85,6 79,9 5,7   

Hovedtotal 40.718 26.626 14.092 85,6 79,9 5,7   

 

 

Selvejende institutioner 

Beløb i 1.000 kr., personale i års-
værk Forbrug 

2018 
Korr.bud-

get 2018 
Afvigelse 

Personale 
forbrug 

2018 

Personale 
forbrug 

2017 
Ændring Note   

Udvalg 

  03 Undervisningsudvalget 5.624 6.016 -392 10,3 10,7 -0,4   

   30 Undervisning 0 582 -582 0 0 0   

   34 Unge 5.624 5.434 190 10,3 10,7 -0,4   

  04 Sundheds- og 
167.449 172.803 -5.354 339,6 322,4 17,2   

       omsorgsudvalget 

   40 Omsorg 167.449 172.803 -5.354 339,6 322,4 17,2   

  06 Børneudvalget 254.487 263.695 -9.208 623,0 609,6 13,4   

   61 Tilbud til børn og unge med 
38.974 41.463 -2.489 84,6 83,5 1,1 

  

         særlige behov   

   65 Dagtilbud til børn 215.513 222.232 -6.719 538,4 526,1 12,3   

  07 Socialudvalget 41.554 38.429 3.125 77,1 93,2 -16,1   

   73 Tilbud til voksne med 41.554 38.429 3.125 77,1 93,2 -16,1   

Hovedtotal 469.114 480.943 -11.829       1.050,0        1.035,9         14,1    
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Noter:   

  

03 Undervisningsudvalget  

3a) Udviklingen i personaletallet skyldes tilpas-

ning til børnetallet i aldersgruppen. 

10) Udviklingen i personaletallet skyldes primært 

flytning af opgaver efter oprettelse af Sundheds- 

og Forebyggelsesudvalget 

 

04 Sundheds- og Omsorgsudvalget  

10) Udviklingen i personaletallet skyldes primært 

flytning af opgaver efter oprettelse af Sundheds- 

og Forebyggelsesudvalget 

 

06 Børneudvalget 

10) Udviklingen i personaletallet skyldes primært 

flytning af opgaver efter oprettelse af Sundheds- 

og Forebyggelsesudvalget 

 

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 

10) Udviklingen i personaletallet skyldes flytning 

af opgaver efter oprettelse af Sundheds- og Fo-

rebyggelsesudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad indgår i personaleoversigten 

Budget og regnskabstallene udgøres af de i 

økonomisystemet registrerede lønninger (art 1. 

vedrørende løn) samt registrerede lønrelaterede 

refusioner (art 1.7 vedrørende refusioner). 

 

Personaleforbrug er opgjort som optalt timefor-

brug divideret med årsnormen for timetal per år, 

fra kommunens lønsystem. 

 

Som udgangspunkt indgår alt personale aflønnet 

på lønkonti, dog er følgende grupper undtaget: 

 

Politisk organisation; kommunalbestyrelse, råd, 

nævn (kt. 6.41, 6.42, 6.43) 

Løntilskud (kt. 5.95) 

Seniorjob (kt 5.97) 

 

Herudover eksisterer andre kommunale ordnin-

ger, der i dagligdagen håndteres via kommu-

nens lønsystem, men hvor der ikke er tale om 

en lønomkostning og som derfor heller ikke ind-

går: 

 

Tabt arbejdsfortjeneste 

Pleje af døende 

Beskyttet beskæftigelse 

Handicappedes egne ansatte hjælpere 

Arbejdsskadeerstatning 

Kompensationsydelse vedrørende seniorjob 

(ydelse når der ikke oprettes job)
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Balance (detaljeret) 
 

Beløb i 1.000 kr. 

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

  2015 2016 2017 2018 

Aktiver           

Anlægsaktiver 6.385.273 6.173.791 6.286.474 6.143.347   

58 Materielle anlægsaktiver 4.279.751 4.364.039 4.334.342 4.277.181   

80 Grunde 956.479 952.010 938.710 938.173   

81 Bygninger 2.822.232 2.876.264 2.904.558 2.894.656   

82 Tekniske anlæg, maskiner m.v. 208.374 261.862 287.923 288.702   

83 Inventar - herunder computere og It udstyr 82.215 79.569 71.650 58.387   

84 Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v. 210.451 194.334 131.501 97.263   

62 Immaterielle anlægsaktiver 826 349 0 0   

85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immater- 
         elle aktiver 826 349 0 0   

   Finansielle anlægsaktiver 2.104.696 1.809.404 1.952.132 1.866.166   

32 Langfristede tilgodehavende 2.015.301 1.723.638 1.865.009 1.782.865   

21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.875.510 1.521.162 1.685.127 1.632.021 1) 

23 Udlån til beboerindskud 12.432 14.247 15.371 16.561 2) 

24 Indskud i landsbyggefonden 0 0 0 0 2) 

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 101.019 106.756 108.622 117.778   

27 Deponerede beløb for lån m.v. 26.340 81.473 55.889 16.505 3) 

35 Udlæg vedrørende jordforsyning og  
            forsyningsvirksomheder 89.395 85.766 87.123 83.300   

29 Klimainvesteringer 19.826 28.284 43.136 74.687 4) 

30 Spildevand med betalingsvedtægter 0 0 0 0   

31 Gasforsyningen 14.508 12.506 10.424 8.259   

33 Varmeforsyningen 39.886 34.279 28.391 0   

34 Vandforsyningen 19.718 15.040 10.198 5.187   

35 Andre forsyningsvirksomheder -4.544 -4.343 -5.026 -4.833   

36 Klimaforanstaltninger 0 0 0 0   

Omsætningsaktiver 1.224.969 1.208.476 1.385.563 1.489.634   

65 Varebeholdninger 4.346 5.676 4.406 4.518   

86 Varebeholdninger/-lagre 4.346 5.676 4.406 4.518   

68 Fysiske anlæg til salg 1.350 10.250 10.250 1.350   

87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 1.350 10.250 10.250 1.350   

   Tilgodehavender 367.255 354.913 457.626 602.524   

25 Tilgodehavender hos staten 22.368 40.218 18.855 1.100   

12 Refusionstilgodehavender 22.368 40.218 18.855 1.100 5) 

13 Andre tilgodehavender 0 0 0 0   

28 Kortfristedet tilgodehavender i øvrigt 344.887 314.696 438.771 601.424   

14 Tilgodehavender i Betalingskontrol 212.031 223.054 311.188 469.484 6) 

15 Andre tilgodehavender 36.931 42.751 61.577 46.514 7) 

17 Mellemregninger med foregående og flg. År 15.796 -22.627 8.217 14.413 8) 

18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende inst. 80.129 71.517 57.790 71.014 9)  

   Værdipapirer 0 0 0 0   

32 Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0   

20 Pantebreve 0 0 0 0   

22 Likvide beholdninger 852.018 837.636 913.280 881.242   

01 Kontante beholdninger 605 627 576 545   

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -325.972 -379.186 -351.389 -482.640   

07 Investerings- og placeringsforeninger 1.177.385 1.216.195 1.264.093 1.363.338 10) 

Aktiver i alt 7.610.242 7.382.267 7.672.036 7.632.981   
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Beløb i 1.000 kr. 

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

  2015 2016 2017 2018 

Passiver           

75 Egenkapital -2.680.915 -2.732.990 -1.666.173 -1.720.215 11) 

91 Modpost for takstfinansierede aktiver -9.609 -7.101 -4.576 -16.115   

92 Modpost for selvejende institutioners aktiver -144.294 -127.260 -63.683 -60.914   

93 Modpost for skattefinansierede aktiver -4.132.370 -4.240.547 -4.275.334 -4.200.614   

94 Reserver for opskrivninger 0 -5.406 -5.406 -5.406   

99 Balancekonto 1.605.357 1.647.323 2.682.825 2.562.834   

72 Hensatte forpligtigelser -2.362.590 -2.238.220 -3.588.256 -3.457.788   

90 Hensatte forpligtigelser -2.362.590 -2.238.220 -3.588.256 -3.457.788 12) 

Gældsforpligtigelser -2.566.737 -2.411.057 -2.417.607 -2.454.978   

55 Langfristede gældsforpligtigelser -1.844.809 -1.733.286 -1.585.245 -1.520.475 13) 

63 Selvejende institutioner med overenskomst -15.184 -12.110 -711 -711   

68 Realkredit -20.098 -18.860 -15.174 -14.087   

70 Kommunekredit -685.182 -636.577 -1.160.887 -1.080.653   

72 Gæld vedrørende klimainvesteringer -2.995 -2.706 -2.414 -31.648   

75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -703.267 -638.679 0 0   

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -407.491 -392.535 -377.198 -352.696   

79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -10.592 -31.820 -28.860 -40.680   

   Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita m.v. -26.924 -33.722 -33.308 -33.281   
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller  

            udbetaling for andre 0 0 0 0   

42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 34.796 27.188 42.837 64.698   

42 Legater 43.853 44.415 44.302 43.375 14) 

43 Deposita 2.807 625 15.825 38.318   

44 Parkeringsfond -11.864 -17.853 -17.291 -16.994   

45 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller 
            udbetaling for andre -61.720 -60.909 -76.145 -97.979   

46 Legater -43.853 -44.415 -44.301 -43.375 14) 

47 Deposita -17.867 -16.494 -31.844 -54.604   

48 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller  
            udbetaling for andre 0 0 0 0   

   Kortfristede gældsforpligtigelser -695.003 -644.049 -799.054 -901.223   

50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -12.826 -23.840 -29.114 -3.051   

50 Kassekreditter og byggelån -12.826 -23.840 -29.114 -3.051 15) 

51 Kortfristet gæld til staten -8.372 -9.783 -10.655 -11.353   

52 Anden gæld -8.372 -9.783 -10.655 -11.353   

52 Kortfristet gæld i øvrigt -673.805 -610.425 -759.286 -886.818 * 

53 Kirkelige skatter og afgifter -3.676 -2.522 -2.869 -3.453   

54 Andre kommuner og regioner -41.094 -34.910 -31.058 -33.003  

55 Skyldige feriepenge -22.771 -23.417 -22.815 -22.566   

56 Anden kortfristet gæld  -436.620 -414.134 -543.595 -711.350 16) 

59 Mellemregningskonto -90.448 -64.086 -100.241 -49.687   

61 Selvejende institutioner med overenskomst -79.197 -71.355 -58.708 -66.758 17) 

Passiver i alt -7.610.242 -7.382.267 -7.672.036 -7.632.981   
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Balancen viser på den ene side kommunens akti-

ver, som indeholder kommunens anlægsaktiver og 

omsætningsaktiver. 

 

Anlægsaktiverne er opdelt i materielle, immaterielle 

og finansielle anlægsaktiver. Omsætningsaktiverne 

består af forskellige tilgodehavender, værdipapirer, 

kasse- og bankbeholdning, fysiske anlæg til salg 

samt varebeholdninger.  

 

På den anden side viser balancen kommunens pas-

siver. Det vil sige gæld og forskellige andre skyldige 

beløb samt nettoformuen (egenkapitalen). 

 

Noter til balancen 

 

Aktiver 

 

Note 1 

09.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 

På funktionen indregnes den indre værdi af kommu-

nalt ejede aktiver og indskud i fælleskommunale sel-

skaber efter kommunens ejerandel. I forhold til ultimo 

2017 er værdien samlet set forværret med 53,1 mio. 

kr. som væsenligst skyldes en forværring af værdien 

af indskud i I/S Amagerforbrænding på 67,3 mio.kr., 

en forværring af værdien af indskud i CTR på 18,9 

mio. kr. samt en forbedring af værdien i Frederiks-

berg Energi A/S med 28,0 mio. kr.   

Fordelingen af værdierne for indskud i selskaber 

fremgår af følgende tabel: 

  
  

Beløb i 1.000 kr. Egenkapital Ejerandel Værdi i 

  pr. Frb. Kommune regnskab 

Selskab 31-12-2017  i % 2017 

Indskudskapital i Den Kommunale Højskole i Danmark (COK) 22.309 2,50% 558 

Indskudskapital i I/S Amagerforbrænding 156.835 17,00% 26.662 

Indskud i CTR (fjernvarme) 598.849 16,00% 95.816 

Frederiksberg Energi A/S 1.616.688 100,00% 1.616.687 

Indskud i Metrocityring - (Metroselskabet I/S) -1.494.768 8,30% -124.066 

Indskud af aktiver i Hober (Hovedstadens Beredskab) 69.300 8,88% 6.154 

Andelsbeviser     10.210 

Total     1.632.021 

 

Note 2 

09.32.23 Udlån til beboerindskud 

Udlån til beboerindskud udgør i alt 16,6 mio. kr. heraf 

udgør statens andel 11,1mio. kr. og kommunens an-

del 5,5 mio. kr. Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets 

regler skal der i forbindelse med årsafslutningen fo-

retages nedskrivninger svarende til forventet tab på 

tilgodehavenderne. Nedskrivningerne udgjorde i alt 

0,1 mio. kr.  

 

09.32.24 Indskud i Landsbyggefonden 

Den nominelle værdi af kommunens indskud i 

Landsbyggefonden m.v. på 214,5 mio. kr. er ned-

skrevet til nul i forbindelse med årsafslutningen. Ned-

skrivningerne er opskrevet igen primo regnskabsår 

2018, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. 

 

 

 

 

 

Note 3  

09.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 

Saldoen ultimo 2018 på 16,5 mio. kr. består af en 

deponering vedrørende opførelsen af Flintholm 

Svømmehal samt deponering vedrørende Aveny-T.   

 

Note 4 

09.35.29 Udlæg vedr. klimainvesteringer 

Mellemværendet med forsyningen vedrørende kli-

mainvesteringer udgjorde 43,1 mio. kr. ultimo 2017. 

Dette er forøget med 31,5 mio. kr. og udgør 74,6 mio. 

kr. ultimo 2018 og vedrører en række klimatilpas-

ningsprojekter. 

 

Note 5 

09.25.12 Refusionstilgodehavender 

Refusionstilgodehavender består af refusionstilgo-

dehavender fra staten vedrørende sociale refusioner 

på i alt 1,1 mio. kr. ultimo 2018  (restafregning vedr. 

2018), som modtages i foråret 2019 (likviditetsfor-

skydning). 
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Note 6 

09.28.14 Kortfristede tilgodehavender i betalings-

kontrol 

De kortfristede tilgodehavender i betalingskontrol er 

forøget med 158,3 mio. kr. hvoraf størstedelen kan 

henføres til mellemregning imellem årene.  

 

Note 7 

09.28.15 Andre tilgodehavender 

Andre kortfristede tilgodehavender er reduceret med 

15,1 mio. kr. i løbet af 2018 og saldoen udgør 46,5 

mio.kr. ultimo 2018.Faldet skyldes væsentligst en re-

duktion i momstilgodehavender for 2018 (modtages 

primo 2019). 

 

Note 8 

09.28.17 Mellemregninger med frg. og flg. år 

Mellemregninger med foregående og følgende 

regnskabsår anvendes alene til periode afgræns-

ningsposter for udgifter og indtægter, som afholdes 

eller indbetales i gammelt regnskabsår, men som 

vedrører nyt regnskabsår (for supplement). Der er 

hovedsageligt kun tale om periodeafgrænsninger 

via posteringer i mellem årene, og udbetalinger via 

sociale systemer i forsupplemtsperioden. Ultimo 

2018 har kommunen i alt 14,4 mio. kr. tilgode, hvil-

ket er en forskydning på 6,2 mio.kr. i forhold til ul-

timo 2017, hvor kommunen havde et tilgodeha-

vende på i alt 8,2 mio. kr. 

 

Note 9 

09.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende in-

stitutioner 

Registrering af balanceforskydning i de selvejende 

institutioners finansielle aktiver sker samtidig med 

registrering af de selvejende institutioners øvrige ud-

gifter og indtægter i kommunens regnskab (ultimo 

året). De selvejende institutioners finansielle aktiver 

er fra ultimo 2017 til ultimo 2018 forøget med 13,7 

mio. kr. 

 

Note 10 

09.22.07 Investerings- og placeringsforeninger 

Den samlede investeringsportefølje er fra ultimo 

2017 til ultimo 2018 steget med 99,2 mio. kr.  

Stigningen skyldes væsentligst, at der er i 2018 er 

placeret yderligere 100 mio. kr. i kapitalforvaltning 

hos en af kommunens kapitalforvaltere. 

 

 

 

 

 

 

Passiver 

 

Note 11 

09.75 Egenkapital 

Egenkapitalen er forbedret med 54 mio. kr., fra ul-

timo 2017 til ultimo 2018. Forbedringen skyldes væ-

sentligst et fald i de hensatte forpligtelser på 130,5 

mio. kr. samt årets resultat på 104,1 mio. kr., mod-

svaret af fald i kommunens materielle anlægsakti-

ver med 61,5 mio. kr., kursregulering af aktiver og 

indskudskapital m.v. med 53,2 mio. kr. samt kursre-

gulering af likvide beholdninger med 37 mio. kr. For 

øvrige reguleringer henvises til note 9 til balancen, 

side 73.  

 

Note 12 

09.72 Hensatte forpligtigelser 

Fra ultimo 2017 til ultimo 2018 er kommunens net-

topensions– og arbejdsskadeforpligtigelse faldet 

med 130,5 mio. kr. som følge af ordinære udbetalin-

ger af pensioner m.v. i løbet af året, jf. note 10 til 

balancen, s. 74. 

 

Note 13 

09.55 Langfristede gældsforpligtigelser 

Fra 2017 til 2018 er den langfristede gæld reduceret 

med netto 64,8 mio. kr., der vedrører afdrag på ordi-

nær gæld (106,4 mio. kr.), modsvaret af optagelse af 

lån ( 29,6 mio. kr.) til finansiering af de afsluttede kli-

matilpasningsprojekter Lindevangsparken, Marien-

dalsvej samt Ærøvej samt en stigning i gæld vedr. 

finansielt leasede aktiver (11,8 mio. kr.). 

 

Note 14 

09.42.42 og 09.45.46 Legater 

Legaternes aktiver på 09.42.42 og passiver på 

09.45.46 modvarer hinanden. Legatregnskaberne 

udarbejdes af Nordea. 

 

Note 15 

09.50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter 

Kommunen har ultimo 2018 en kortfristet gæld på 

3,1 mio. kr. Gælden vedrører træk på byggekreditter, 

etableret til midlertidig finansiering af afholdte an-

lægsudgifter til klimatilpasningsprojekter. 

Klimatilpasningsprojekterne udføres i samarbejde 

med forsyningen. Når anlægsprojekterne er afsluttet, 

vil byggekreditterne blive indfriet og konverteret til kli-

matilpasningslån. Ydelserne på disse lån vil blive 

modsvaret af tilsvarende driftsbidrag fra Frederiks-

berg Kloak A/S. 
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Note 16 

09.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager 

Den kortfristede gæld er samlet forøget med 167,8 

mio. kr. der væsentligst kan henføres til en stigning i 

leverandørgæld (mellemregning mellem årene). 

 

 

 

Note 17 

09.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 

Registrering af balanceforskydning i de selvejende 

institutioners kortfristede gæld  sker samtidig med 

registrering af de selvejende institutioners øvrige 

udgifter og indtægter i kommunens regnskab (ul-

timo året). De selvejende institutioners kortfristede 

gæld (primært leverandørgæld) er fra ultimo 2017 til 

ultimo 2018 forøget med 8,1 mio. kr. 
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Bevægelser på balancen 

 Beløb i 1.000 kr.  

Ultimosaldo  
2017 

 Nettosaldo 
overført fra 

konto 08 samt  
konto 01  

 Posteringer 
direkte på  
konto 09  

Ultimosaldo  
2018 

   Aktiver         

 Anlægsaktiver                     i alt  6.286.473 -32.817 -110.309 6.143.347 

 0958   Materielle anlægsaktiver  4.334.342  -57.160 4.277.181 

      80   Grunde   938.710 - -536 938.173 

   Af- og tilgang i året    2.153  
   Primosaldokorrektion    -2.689  
      81   Bygninger  2.904.558 - -9.902 2.894.656 

   Afskrivninger, af- og tilgang i året    -8.110  
   Primosaldokorrektion    -1.792  
      82   Tekniske anlæg, maskiner m.v.  287.923 - 779 288.702 

   Afskrivninger, af- og tilgang i året    779  
      83   Inventar m.v.  71.650 - -13.263 58.387 

   Afskrivninger, af- og tilgang i året    -13.263  
      84   Materielle aktiver under udførelse  131.501 - -34.239 97.263 

   Af- og tilgang i året    -34.239  
        
 0962   Immaterielle anlægsaktiver  -  - - 

      85   Udviklingsprojekter  - - - - 

        
   Finansielle anlægsaktiver  1.952.132 -32.817 -53.148 1.866.166 

 0932   Langfristede tilgodehavender  1.865.009 -28.995 -53.148 1.782.865 

      21   Aktier og andelsbeviser  1.685.127 - -53.105 1.632.021 

   Kursreguleringer §60-selskaber m.v.    -53.105  
      23   Udlån til beboerindskud  15.371 1.234 -43 16.561 

   Afskrivninger    -43  
      24   Indskud i landsbyggefonden m.v.  0 - - 0 

      25  
 Andre langfristede udlån og tilgodeha-

vender  108.622 9.156 - 117.778 

      27   Deponerede beløb for lån m.v.  55.889 -39.384 - 16.505 

 0935   Udlæg vedr. jordfors. og  fors. virksomh.  87.123 -3.823 - 83.300 

      29   Klimainvesteringer  43.136 31.552 - 74.687 

      31   Gasforsyning  10.424 -2.165 - 8.259 

      33   Varmeforsyning  28.391 -28.391 - - 

      34   Vandforsyning  10.198 -5.011 - 5.187 

      35   Andre forsyningsvirksomheder (013860)  -5.026 193 - -4.833 

 Omsætningsaktiver                i alt  1.385.563 152.114 -48.042 1.489.634 

 0965   Varebeholdninger  4.406 - 112 4.518 

      86   Varebeholdinger/-lagre  4.406 - 112 4.518 

   Af- og tilgang i året    112  
        
 0968   Fysiske anlæg til salg  10.250 - -8.900 1.350 

      87   Grunde og bygninger til videresalg  10.250 - -8.900 1.350 

   Af- og tilgang i året    -8.900  
        
   Tilgodehavender  457.626 147.185 -2.287 602.524 

 0925   Tilgodehavende hos staten  18.855 -17.755 - 1.100 

      12   Refusionstilgodehavende  18.855 -17.755 - 1.100 
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 Beløb i 1.000 kr.  

Ultimosaldo  
2017 

 Nettosaldo 
overført fra 

konto 08 samt  
konto 01  

 Posteringer 
direkte på  
konto 09  

Ultimosaldo  
2018 

 0928   Kortfristede tilgodehavender  438.771 164.941 -2.287 601.424 

      14   Tilgodehavender i betalingskontrol  311.188 156.014 2.282 469.484 

   Ekstraordinære afskrivninger     2.282  
      15   Andre tilgodehavender  61.577 -8.502 -6.561 46.514 

   Ekstraordinære afskrivninger     -6.561  

      17  
 Ml.regn, foregående og følgende regn-

skabsår  8.217 6.196 - 14.413 

      18  
 Finansielle aktiver tilhørende selvejende 

institutioner med overenskomst  57.790 11.233 1.992 71.014 

     Reguleringer iht. institutioners status    1.992  
        
   Værdipapirer  - - - - 

 0932   Langfristede tilgodehavender      
      20   Pantebreve  - - - - 

        
 0922   Likvide beholdninger  913.280 4.928 -36.966 881.242 

 01   Kontante beholdninger  576 -31 - 545 

 05   Indskud i pengeinstitutter m.v.  -351.389 -131.251 - -482.640 

 07   Investerings- og placeringsforeninger  1.264.093 136.211 -36.966 1.363.338 

   Kursregulering af porteføljer    -36.966  
     

     

           Passiver      
 0975   Egenkapital                 i alt  -1.666.173 -90.203 36.161 -1.720.215 

      91   Modpost for takstfinansierede aktiver  -4.576 - -11.539 -16.115 

      92  
 Modpost for selvejende institutioners akti-
ver  -63.683 - 2.769 -60.914 

      93   Modpost for skattefinansierede aktiver  -4.275.333 - 74.719 -4.200.614 

      94   Reserve for opskrivninger  -5.406 - - -5.406 

      99   Balancekonto  2.682.825 -90.203 -29.788 2.562.834 

   Bevægelser i året    -29.788  
   Primosaldokorrektion    -  
 0972   Hensatte forpligtelser i alt  -3.588.256 - 130.468 -3.457.788 

      90   Hensatte pensionsforpligtelser  -3.588.256 - 130.468 -3.457.788 

   Regulering af hensatte forpligtelser    130.468  
   Gældsforpligtelser      i alt  -2.417.606 -29.093 -8.278 -2.454.978 

        
 0955   Langfristede gældsforpligtelser  -1.585.245 75.557 -10.787 -1.520.475 

      63  
 Selvejende institutioner med overens-
komst  -711 - - -711 

      68   Realkredit  -15.174 657 430 -14.087 

   Kursregulering    430  
      70   Kommunekreditforening  -1.160.887 79.632 602 -1.080.653 

   Kursregulering    602  
      72   Gæld vedr. klimainvesteringer  -2.414 -29.234 - -31.648 

      75  
 Anden langfristet gæld med indenlandsk 
kreditor  - - - - 

      77   Langfristet gæld vedrørende ældreboliger  -377.198 24.502 - -352.696 

      79   Gæld vedr. finansielt leasede aktiver  -28.860 - -11.819 -40.680 

   Regulering af leasing gæld    -11.819  
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 Beløb i 1.000 kr.  

Ultimosaldo  
2017 

 Nettosaldo 
overført fra 

konto 08 samt  
konto 01  

 Posteringer 
direkte på  
konto 09  

Ultimosaldo  
2018 

  
 Nettogæld vedr. fonds, legater, depo-
sita m.v.  -33.308 27 - -33.281 

 0942   Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.  42.837 21.862 - 64.698 

      42   Legater  44.302 -928 - 43.375 

      43   Deposita  15.825 22.493 - 38.318 

      44   Parkeringsfond  -17.291 296 - -16.994 

 0945   Passiver tilhørende fonds, legater m.v.  -76.145 -21.834 - -97.979 

      46   Legater  -44.301 926 - -43.375 

      47   Deposita  -31.844 -22.760 - -54.604 

        
   Kortfristede gældsforpligtelser  -799.053 -104.677 2.509 -901.223 

 0950   Kortfristet gæld til pengeinstitutter  -29.114 26.062  -3.051 

      50   Kassekreditter og byggelån  -29.114 26.062 - -3.051 

 0951   Kortfristet gæld til staten  -10.655 -659 -39 -11.353 

      52   Anden gæld  -10.655 -659 -39 -11.353 

  
 Op- og nedskrivning af forventet tab 

på beboerindskud    -39  
 0952   Kortfristet gæld i øvrigt  -759.285 -130.080 2.548 -886.818 

      53   Kirkelige skatter og afgifter  -2.869 -584 - -3.453 

      54   Andre kommuner og regioner  -31.058 -1.946 - -33.003 

      55   Skyldige feriepenge  -22.815 248 - -22.566 

   Reguleringer af institutioners status    -  

      56  
 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager  -543.595 -167.754 - -711.350 

      59   Mellemregningskonto  -100.241 51.188 -634 -49.687 

  
 Afskrivninger på lønrelaterede status-

konti    -634  

      61  
 Selvejende institutioner med overens-

komst  -58.708 -11.233 3.182 -66.758 

   Reguleringer af institutioners status    3.182  
   Aktiver i alt    7.672.036          119.296      -158.351    7.632.981  

   Passiver i alt   -7.672.036         -119.296       158.351   -7.632.981  
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Tværgående artsoversigt 

 

Beløb i 1.000 kr. 
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 
Regnskab 

2018 

          

Lønninger 2.755.477 2.712.534 2.801.240 2.892.776 

1. Lønninger 2.821.318 2.783.273 2.866.307 2.961.509 

1.7 Dagpengerefusion -65.841 -70.739 -65.068 -68.733 

Varekøb 317.165 308.986 331.631 314.978 

2.2 Fødevarer 53.971 50.767 50.677 53.654 

2.3 Brændsel og drivmidler 46.430 44.570 47.422 45.160 

2.5 Køb af jord og nye bygninger 0 0 0 0 

2.6 Køb af jord og bygninger 20.827 37 34.034 16.594 

2.7 Anskaffelser 12.967 9.110 4.740 7.097 

2.9 Øvrige varekøb 182.969 204.501 194.757 192.472 

Tjenesteydelser mv. 2.427.254 2.561.027 2.506.551 2.547.627 

4.0 Tjenesteydelser uden moms 400.849 447.912 481.927 502.932 

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 407.150 448.712 379.116 375.739 

4.6 Betalinger til staten 321.918 315.710 320.200 311.961 

4.7 Betaling til Kommuner 312.250 337.250 327.721 309.186 

4.8 Betaling til regioner 466.167 450.213 442.169 530.464 

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 518.920 561.231 555.418 517.345 

Tilskud og overførelser 1.451.085 1.449.751 1.461.338 1.428.067 

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 115.218 117.666 122.389 125.284 

5.2 Overførsler til personer 1.088.851 1.087.074 1.089.857 1.059.587 

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 247.016 245.011 249.092 243.196 

Finansudgifter 574.023 631.927 1.362.804 808.271 

6. Finansudgifter 574.023 631.927 1.362.804 808.271 

Indtægter -987.897 -1.023.403 -1.068.096 -1.089.425 

7.1 Egne huslejeindtægter -74.726 -79.545 -81.133 -77.122 

7.2 Salg af produkter og ydelser -463.343 -460.000 -469.638 -494.770 

7.6 Betalinger fra staten -8.536 -17.817 -26.894 -19.291 

7.7 Betalinger fra kommuner -234.448 -252.380 -259.862 -270.846 

7.8 Betalinger fra regioner -27.689 -2.080 -2.301 -1.974 

7.9 Øvrige indtægter -179.154 -211.580 -228.268 -225.421 

Finansindtægter -6.537.107 -6.640.822 -7.395.467 -6.902.297 

8. Finansindtægter -5.513.443 -5.674.355 -6.493.433 -6.079.149 

8.6 Statstilskud -1.017.490 -942.723 -902.035 -823.148 

Interne udgifter og indtægter 0 0 0 0 

9.1 Overførte lønninger -1.506 -9.194 -3.515 69 

9.2 Overførte varekøb 25.566 22.695 19.143 19.778 

9.4 Overførte tjenesteydelser 289.147 297.129 282.463 289.453 

9.7 Interne indtægter -313.207 -310.630 -298.091 -309.301 
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Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 

Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 

 

Oversigten viser kommunens garantiforpligtigelser og eventualrettigheder ved årets udgang. 

 

Samlede garantiforpligtigelser – og eventualrettigheder , i 1.000 kr. Ultimo 2018 

    

Garantier for lån 834.192 

Kontraktlige forpligtelser  8.286.197 

Eventualforpligtelser 742.703 

Eventualrettigheder -249.560 

I alt 9.613.533 

 

Uddybende bemærkninger 

 

Garantier for lån 

Der er ydet garanti til en række ejendomme ifølge lov om byggeri med offentligt støtte, byfornyelseslov, sane-

ringslov samt lov om boligbyggeri.  

 

Garantier for lån, i 1.000 kr. Ultimo 2018 

    

Nykredit 323.930 

Realkredit Danmark 145.738 

BRF kredit 294.490 

LR Realkredit 69.904 

Lån til lejeres betaling af boligindskud 130 

I alt 834.192 

 

Andre forpligtigelser  

Herudover hæfter kommunen som interessent solidarisk med de øvrige interessenter, men med indbyrdes 

hæftelse, i følgende selskaber: 

 

Kontraktlige forpligtigelser, i 1.000 kr.   Ultimo 2018 

  
Kommunens  

andel  
Samlet hæf-

telse  

Centralkommunernes Transmissionsselskab 3.346.690 3.346.690 

I/S Amager Ressurcecenter (pro-rata) 607.088 3.478.514 

Biofos Lynettefællesskabet A/S (pro-rata) 25.690 218.080 

Movia 323.200 323.200 

Udbetaling Danmark 1.394.870 1.394.870 

Frederiksberg Idræts-Union 16.955 16.955 

Frederiksberg Forsyning (Energi, Bygas, Fjernvarme, Kloak og Vand) 362.595 362.595 

ARC I/S Amager Ressourcecenter (AV Miljø) 13.879 81.067 

HOBER  (Hovedstadens Beredskab) 8.500 8.500 

Metro I/S 2.186.730 26.346.150 

I alt 8.286.197 35.576.621 

Note: Vedr. Centralkommunernes Transmissionsselskab, I/S Amager Ressourcecenter, Frederiksberg Forsy-

ning, Hober samt Metro I/S er lånene, som forpligtigelsen vedrører indregnet i den optagne værdi på 9.21 

(optaget til værdien af selskabernes egenkapital). 
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Eventualforpligtelser 

 

 

Eventualforpligtelser, i 1.000 kr. Ultimo 2018 

    

Tilbagekøbsforpligtigelse vedr. ejendomssalg 14.105 

Operationel leasing vedr. 1 selvejende institution 179 

Kautionsforpligtelse vedr. KB-hallen 51.414 

Forpligtigelse vedr. operationelle leasingkontrakter  1.705 

Finansiel leasing-Flinth.Svømmehal, Aveny T og P-kælder Langel.plads 261.766 

3 selvejende institutioners rente og afdragsfrie lån 4.717 

Forpligtelse vedr. udførte anlægsarbejder 2.071 

Eventualforpligtelse vedr. Metro 386.531 

Kautionsforpligtelse vedr. leasingaftaler indgået af Hober og Smoka 20.215 

Samlet eventualforpligtelser 742.703 

I forbindelse med salget af ejendommen matr.nr. 

44 bf, og del af 44 bg, har Frederiksberg Kommune 

forpligtiget sig til at tilbagekøbe ejendommen til en 

købssum på 8 mio. kr. reguleret fra 1/5 2005 efter 

det til enhver tid gældende prisindeks for ejen-

domssalg efter ejendomskategorien beboelse/for-

retning, jf. Danmarks Statistik. Ultimo 2018 udgør 

forpligtigelsen en værdi på 14,1 mio.kr. 

 

Kommunen har eventualforpligtigelser på 

1.704.651 kr. i forbindelse med 16 operationelle 

leasingkontrakter.  

Leasingkontrakterne  er indgået med Kommune 

Leasing og vedrører hjemmeplejebiler. 

 

Hertil kommer en operationel leasingaftaler indgået 

af en selvejende institution med Leasing Fyn om 

kopimaskiner med en forpligtelse på 179.496 kr. 

 

Frederiksberg Kommune har en kautionsforplig-

telse på 51,414 mio. kr. vedrørende lån optaget af 

KB i 2018. 

 

Kommunen har indgået finansielle leasingkontrak-

ter vedrørerende hhv. opførelse af Flintholm Svøm-

mehal, ombygning af Aveny T samt opførelse af P–

kælder på Langelands Plads. Leasingkontrakterne 

forventes at træde i kraft i 2019, og der er ultimo 

2018 forbrugt anlægsmidler for i alt 261,8 mio. kr.  

 

Kommunen har en kautionsforpligtelse på 20,215 

mio. kr. vedrørende finansielle leasingaftaler ind-

gået af hhv. Hovedstadens Beredskab I/S og 

SMOKA I/S. 

 

 

Der indgår en eventualforpligtelse på 2,1 mio. kr., 

som skyldes uenighed om betaling af visse faktu-

raer for udførte anlægsarbejder. Det har ikke været 

muligt at nå et forlig, hvorfor sagen er på vej i Vold-

giftsretten. Der forventes en afgørelse i 2019. 

 

Metro har kontraktlige forpligtelser for 4.657 mio. 

kr., hvoraf Frederiksberg Kommunes hæftelse ud-

gør 386,5 mio. kr., jf. Metroselskabets årsrapport 

for 2017 (side 70, note 22). 

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 

har kommunen, efter aftale med revisionen, flyttet 

langfristet gæld på 4,7 mio. kr. vedr. 3 selvejende 

institutioner til garantiforpligtelsesoversigten. Der 

er tale om pantebreve som er givet som rente- og 

afdragsfrie lån og som i 2012 er flyttet fra de lang-

fristede tilgodehavender til eventualrettigheder. 

 

 

Følgende indgår ikke i  tabellerne  over hhv. even-

tualforpligtelser- eller eventualrettigheder, da der 

er meget stor usikkerhed om i hvilket omfang de 

kommer til at påvirke kommunens økonomi: 

Kommunen har ultimo 2018 følgende verserende 

sager: 

Krav mod kommunen: 

 
1. Sag  hvor et kvindekrisecenter har stævnet 

Frederiksberg Kommune. Sagen omhand-

ler mulighed efter lovgivningen til at fast-

sætte flere takstniveauer. Sagen behand-

les ved Frederiksberg Ret. 

2. Sag, hvor Frederiksberg Kommune har 

modtaget en stævning om betaling af tort 

og erstatning i forbindelse med sagsøgers 
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anbringelse uden for hjemmet. Sagen be-

handles ved Frederiksberg Ret. 

 

Kommunen mod andre: 

3. Vandskade i Frederiksberg Svømmehal. 

Frederiksberg Kommune har ønsket at få 

faastlagt ansvaret for vandskaden, der op-

stod i Frederiksberg Svømmehal som 

følge af udskiftningen af et vandrør. Sagen 

afventer skønsmandens vurdering. 

 
4. Frederiksberg Kommune har indledt er-

statningsansvar i forbindelse med ophæ-

velse af kontrakt om levering af 80 brusere 

til Frederiksberg Svømmehal. Kommu-

nens advokat forventes at afgive replik 

primo 2019. Sagen behandles ved Sø- og 

Handelsretten. 

 
5. Frederiksberg Kommune har i august 2018  

anlagt retssag sammen med Københavns 

Kommune mod Vejdirektoratet om prø-

velse af direktoratets afgørelse i konkrete 

klagesager. Sagen omhandler kommuner-

nes kompetence til at opkræve gebyr ved 

opsætning af containere til bygggeaffald 

m.v. Sagen behandles ved Københavns 

Byret. 

 
6. Frederiksberg Kommune har i december 

2018 udtaget stævning mod ledelsen i 

nogle virksomheder, der har modtaget til-

skud til tegnsprogstolkning, efter der er op-

stået mistanke om snyd med døvetolkebe-

villingerne. Sagen behandles ved Køben-

havns Byret. 

 
7. Kommunens erstatningskrav i forbindelse 

med afledte merudgifter ved et større byg-

geri. 

 

Endvidere har Frederiksberg Kommunes Begravel-

sesvæsen ultimo 2018 modtaget forudbetalinger 

for gravsteds- og urneleje, samt gravstedsvedlige-

holdelse, svarende til en forpligtigelse på 26,9 mio. 

kr. Forpligtelsen vil alene komme til udbetaling hvis 

aftalerne opsiges før tid. 

Eventualrettigheder 
 

Eventualrettigheder, i 1.000 kr. Ultimo 2018 

    

Indskud i Landsbyggefonden 214.526 

Driftsgarantier iht. dagtilbudslovens § 20, stk. 2 16.906 

Rente og afdragsfrie lån 18.128 

Samlet eventualrettigheder 249.560 

 

Kommunen har indskud i Landsbyggefonden m.v., 

for nominelt 214,5 mio. kr.  

Beløbet er i regnskabet for 2018 nedskrevet til nul 

kr., og samtidigt tilsvarende opskrevet primo regn-

skabsår 2019, jvf. Økonomi- og Indenrigsministeri-

ets regler. 

Driftsgarantier iht. dagtilbudslovens § 20, stk. 2 

(sikkerhed for kommunens tab ved ophør af privat-

institution) udgør i alt 16,9 mio. kr. ultimo 2018. 

Endelig har kommunen pantbreve for i alt 18,1 mio. 

kr., der er ydet som rente og afdragsfrie lån.  

Da der ikke er aftalt afdragsvilkår for disse, er de 

kategoriseret som eventualrettigheder, se den føl-

gende oversigt: Eventualrettigheder – rente  og af-

dragsfrie lån (uden aftale om afvikling).
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Eventualrettigheder - rente og afdragsfrie lån (uden aftale om afvikling) Ultimo 2018 

Beløb i 1.000 kr.   

AKB Stjernen 3.100 

Zoologisk Have 1.218 

Kjøbenhavns Boldklub 50 

Kjøbenhavns Boldklub 350 

Kjøbenhavns Boldklub 350 

Teknisk Skole i Ishøj (indfries primo 2019 ifbm.ejendomssalg) 1.027 

Den selvejende institution "Kvindecenterfonden" 50 

De Unges Idræt, Frederiksberg 200 

Boligselskabet Lejerbo 300 

Gladsaxe Teknisk Skole 601 

AMU Centeret København 636 

Den selvejende institution Handelshøjskolen 616 

Landtransportskolen 232 

Københavns Forskerby Symbion 739 

Dansk Røde Kors, Kirstinedalsvej 615 

Johannesskolen 900 

Snehvide og Rosenrød 700 

Plejehjemmet Søndervang** 630 

Ældreboliger Sagasvej 1.504 

Plejehjemmet Akaciegården** 1.318 

Plejehjemmet Akaciegården** 729 

Plejehjemmet Søndervang** 525 

Plejehjemmet Akaciegården** 1.512 

Særstøttelån 94 

Kristelig forening til bistand for børn & Unge*  0 

KFUK*  0 

Kristelig forening til bistand for børn & Unge*  0 

KVL´s Børnehus 129 

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej* (**) 0 

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej* (**) 3 

I alt  18.128 

* Årlig lineær afskrivning  
** Fremgår også som eventualforpligtelse jf. oversigten eventualforpligtelser.  
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Leasingaftaler/-ydelser 

Kommunens samlede finansielle leasingydelser udgjorde 1,9 mio. kr. i 2018. 

 

Beløb i hele kr. Objekt 
Ydelse 
 2018 

Ydelse 
 2019 

Ydelse 
 2020 

Ydelse 
 2021 

Ydelse 
 2022 

              

Serviceområdet           

Rådhusservice Aveny-T teater 424.370 414.115 414.115 414.115 414.115 
Hovedbiblioteket   55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 

              

    479.620 469.365 469.365 469.365 469.365 

              

Børne- og  
Ungeområdet             

Naturvejledningen Bil 31.490 2.624       
Børneh.fasangården Legepladsudstyr 44.667 44.667 44.667 44.667 44.667 

              

    76.157 47.291 44.667 44.667 44.667 

By- og Miljøområdet             

Miljø og Affald Renov.køretøjer I 206.739 620.218       

Miljø og Affald Renov.køretøjer II 235.527 706.581       
Miljø og Affald El-Renovationsvogne 842.149 1.122.866 1.122.866 1.122.866 1.122.866 
Miljø og Affald Heatweed 65.404 261.614 261.614 261.614 261.614 

              

    1.349.819 2.711.279 1.384.480 1.384.480 1.384.480 

              
Samlet leasingydelse   1.905.595 3.227.935 1.898.512 1.898.512 1.898.512 

 

 

Herudover har kommunen indgået en finansiel 
leasingaftale om etablering af en ny svømmehal 
og gymnastikhal på Bernhard Bangs Allé samt 
ombygning af Aveny-T og parkeringskælder på 
Langelands Plads. 

Leasingaftalerne forventes at træde i kraft i 2019.  
Der er ultimo 2018 foreløbig afholdt anlægsudgif-
ter for i alt 261,8 mio. kr. og en kommunal hæf-
telse på tilsvarende beløb fremgår under ”Eventu-
alforpligtigelser” på side 113.
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Kommunens samlede operationelle leasingydelser udgjorde 149 t.kr. i 2018. 

 

Beløb i hele kr. Objekt Ydelse 
 2018 

Ydelse 
 2019 

Ydelse 
 2020 

Ydelse 
 2021 

Ydelse 
 2022 

SSA-Området             

              

Hjemmeplejen Bil 1.424         

Hjemmeplejen Bil 1.424         

Hjemmeplejen Bil 10.420         

Hjemmeplejen Bil 10.420         

Hjemmeplejen Bil 10.420         

Hjemmeplejen Bil 12.275         

Hjemmeplejen Bil 11.550         

Hjemmeplejen Bil 10.639         

Hjemmeplejen Bil 10.016 30.047 30.047 30.047 30.047 

Hjemmeplejen Bil 10.016 30.047 30.047 30.047 30.047 

Hjemmeplejen Bil 10.016 30.047 30.047 30.047 30.047 

Hjemmeplejen Bil 10.016 30.047 30.047 30.047 30.047 

Hjemmeplejen Bil 10.016 30.047 30.047 30.047 30.047 

Hjemmeplejen Bil 10.016 30.047 30.047 30.047 30.047 

Hjemmeplejen Bil 10.016 30.047 30.047 30.047 30.047 

Hjemmeplejen Bil 10.192 30.579 30.579 30.579 30.579 

              

Samlet leasingydelse   148.873 240.906 240.906 240.906 240.906 
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Ejendomsfortegnelse 

 

          1.000 kr. m2 

         
Matr. 
nr.   

 Ejendoms 
nr. 

                                                           Belig-
genhed 

  Ejendomsværdi  Vurderet 
areal 

50 aæ 147 00035-9 Acaciavej 6   3.100 284 

4 a 147 00515-6 Allegade 31   450.000 12.283 

52 as 147 00630-6 Amicisvej 9   3.900 497 

52 ax 147 00632-2 Amicisvej 11   6.750 489 

109 147 04055-5 Andebakkestien 5   5.000 2.394 

12 lu 147 25906-5 Ane Katrines Vej 7   150 0 

55 cf 147 00766-3 Bakkegårds Alle 18   31.000 2.040 

6 cf 147 11299-8 Beringsvej 8   7.900 2.076 

6 bk 147 15140-3 Bernhard Bangs Alle 3, st. tv.   3.450 0 

7 m 147 01052-4 Bernhard Bangs Alle 43   35.000 8.627 

49 e 147 14491-1 Betty Nansens Alle 16 A   14.900 4.679 

49 f 147 24177-1 Betty Nansens Alle 51 01   62.000 0 

49 f 147 24176-3 Betty Nansens Alle 51 st.   11.700 0 

49 f 147 24179-8 Betty Nansens Alle 51, 05   35.000 0 

49 f 147 24180-1 Betty Nansens Alle 51, kl   3.700 0 

13 bæ 147 01116-4 Bille Brahes Vej 2   39.500 1.337 

1 d 230 02021-1 
Biskop Svanes Vej 75, Rudersdal, 3460 
Birkerød 

  15.700 3.534 

35 x 147 22528-8 Blytsvej 22    2.610 2.506 

227 147 25909-3 Borgmester Fischers Vej 2 A, st.   47.000 0 

227 147 25909-5 Borgmester Fischers Vej 2 B, kld.   8.600 0 

45 dn 147 23800-2 Borgmester Fischers Vej 9   1.950 716 

5 d 169 13434-0 Bygaden 91, Høje Tåstrup  1) 1.950 0 

21 fp 147 16605-0 Bülowsvej 14 A   12.700 677 

21 fb 147 01609-3 Bülowsvej 20   5.750 595 

13 c 147 01626-3 Bülowsvej 34 A   186.000 12.127 

13 az 147 22488-5 Bülowsvej 36 B   3.686 630 

63 b 147 21713-7 Carit Etlars Vej 17 og 21    9.700 0 

44 bx 147 24129-1 Christian Paulsens Vej 15   1.700 45.894 

44 ag 147 01930-0 Christian Paulsens Vej 17   13.300 22.196 

44 ce 147 01928-9 Christian Paulsens Vej 26   47.500 1.769 

6 is 147 01994-7 Dalgas Boulevard/Finsensvej   1.034 781 

19 d 147 22363-3 Danasvej 30 B   22.000 0 

8 v 147 25826-4 Dirch Passers Allé 8 A   73.000 5.105 

31 e 147 02277-8 Doktor Primes Vej 3   10.500 737 

12 mf 147 02333-2 Droning Olgas Vej 6    16.200 988 

15 h 147 02655-2 Duevej 63   76.000 10.249 

27 h 147 02805-9 Edisonsvej 3   9.600 612 

7 r  175 01399-7 Egegårdsvej 44-46, Rødovre   6.400 2.738 

8 o 147 02880-6 Elga Olgas Vej 5   96.000 6.101 
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          1.000 kr. m2 

         
Matr. 
nr.   

 Ejendoms 
nr. 

                                                           Belig-
genhed 

  Ejendomsværdi  Vurderet 
areal 

6 ae 147 09076-5 Emil Chr. Hansens Vej 1   111.000 4.217 

9 d 147 02954-3 Eversvej 2   172.000 3.717 

58 h 147 21872-9 Falkonergårdsvej 21   17.400 3.536 

39 x 147 11393-5 Falkoner Plads 3   88.000 4.758 

147 147 03014-2 Falkoner Alle 28 A   1.589 321 

147 147 22842-2 Falkoner Alle 28 B   1.718 347 

58 a 147 03107-6 Falkoner Alle 114 A   20.400 3.362 

58 c 147 03108-4 Falkoner Alle 128   4.271 849 

59 as 147 25584-5 Falkoner Plads 2, kld.   30.500 0 

20 gd 147 03175-0 Filippavej 2   29.000 1.764 

20 gc 147 03177-7 Filippavej 5   8.750 1.288 

170 147 03179-3 Finsensvej 1   1.250 246 

7 v 147 03304-4 Finsensvej 92   79.000 1.890 

7 am 147 03375-3 Flintholm Alle 25   68.000 2.014 

7 an 147 03378-8 Flintholm Alle 35   64.000 2.065 

7 aq 147 03379-6 Flintholm Alle 45   54.000 2.496 

11 ca 147 03467-9 Folkvarsvej 25   2.930 592 

20 kb 147 22068-5 Forhåbningsholm Alle 24   13.600 1.982 

25 x 147 03979-4 Frederiksberg Allé 41   778 1.214 

74 l 147 04003-2 Frederiksberg Alle 48   11.000 635 

35 A 147 04042-3 Frederiksberg Alle 102 3)  27.000 1.744 

48 a 147 11713-2 Frederiksberg Bredegade 11   45.500 940 

28 eg 147 22360-9 Frederiksvej 51   23.000 2.280 

27 ak 147 01993-9 Frederiksvej 72   90 12.561 

56 m 147 04301-5 Frydendalsvej 19   13.700 1.047 

233 a 147 21581-9 Fuglebakkevej 109   11.787 3.026 

18 ez 147 04532-8 Fuglevangsvej 3   36.000 1.281 

18 et 147 04534-4 Fuglevangsvej 5   39.000 3.463 

57 am 147 04780-0 Godthåbsvej 21 A   68.000 1.457 

11 o 147 04764-9 Godthåbsvej 33   9.650 19.629 

10 i 147 04902-1 Godthåbsvej 79 A   9.400 1.511 

10 gk 147 22529-6 Godthåbsvej 83, ejl. 1   86.000 0 

10 gk 147 22533-4 Godthåbsvej 83, ejl. 2   92.000 0 

10 gk 147 22534-2 Godthåbsvej 83 A, ejl. 3   5.100 0 

10 gk 147 22613-6 Godthåbsvej 83 C, ejl. 4   56.000 0 

10 gk 147 23695-6 Godthåbsvej 83 D, ejl. 5   11.200 0 

44 ak 147 05371-1 Gustav Johannsens Vej 21   5.400 9.954 

44am 147 05380-0 Gustav Johannsens Vej 37 A   52.000 1.934 

44 as 147 05388-6 Gustav Johannsens Vej 50   54.000 2.722 

21 o 147 13136-4 H. C. Ørsteds Vej 19 A   24.200 1.754 

14 y 190 00115-9 Hejrebakken 4-10, Furesø   4.250 7.004 

11 lb 147 05564-1 Helgesvej 29   74.000 3.068 

50 by 147 05129-8 Henrik Steffensvej 12   54.000 4.264 
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          1.000 kr. m2 

         
Matr. 
nr.   

 Ejendoms 
nr. 

                                                           Belig-
genhed 

  Ejendomsværdi  Vurderet 
areal 

42 ac 147 05798-9 Hoffmeyersvej 32   92.000 15.918 

42 am 147 05767-9 Hoffmeyersvej 40   16.800 2.500 

12 es 147 05970-1 Holger Danskes Vej 104   36.500 5.441 

52 az 147 05972-8 Hollændervej 1   3.350 377 

31 d 147 05973-6 Hollændervej 3   53.000 4.054 

29 bc 147 06038-6 Hortensiavej 1   22.600 3.018 

29 s 147 00505-9 Hortensiavej 11   18.700 4.178 

27 æ 147 06046-7 Hortensiavej 13   4.000 488 

101 a 147 06140-4 Howitzvej 5   28.500 1.113 

39 i 147 06152-8 Howitzvej 28   37.500 5.259 

44 i 147 06170-6 Howitzvej 57   3.531 642 

19 bg 147 25736-8 Jakob Dannefærdsvej 15   29.500 4.034 

29 be 147 10685-8 Jens Jessens Vej 22 A   46.341 93.262 

33 c 147 10630-0 Jens Jessens Vej 24   630 1.260 

43 a 147 06429-2 Johan Ottosens Vej 2   127 4.280 

20 hr 147 22843-0 Julius Thomsens Plads 3   125 15.741 

1 bp 147 16777-6 Kirstinedalsvej 11 - 13   74.000 2.509 

6 a 169 04162-8 Kraghavevej 10, Høje-Tåstrup  1) 4.600 0 

6 e 169 04163-6 Kraghavevej 12, Høje-Tåstrup  1) 405 0 

6 c 169 04164-4 Kraghavevej 14, Høje-Tåstrup  1) 540 0 

6 d 169 04165-2 Kraghavevej 16, Høje-Tåstrup  1) 163 0 

6 ad 147 09087-0 La Coursvej 2   124.000 10.803 

10bb 147 25594-2 Langelandsvej 49C, st.   620 0 

6 rh 147 23692-1 Lauritz Sørensens Vej 1    19.400 700 

6 ax 147 21465-0 Lauritz Sørensens Vej 29   83.000 0 

4 s 190 00029-5 Lejrvej 47, Furesø   3.250 4.000 

21 dp 147 07203-1 Lindevej 13   16.000 1.958 

10 cb 147 07247-3 Lollandsvej 40   32.500 2.905 

9 e 201 02410-2 Lynge Bygade 60, Allerød   4.250 13.105 

46 am 147 07404-2 Lyøvej 12   11.400 457 

45 dl 147 15536-0 Magnoliavej 58   3.217 1.496 

12 b 147 07718-1 Mariendalsvej 21 A-B   18.700 2.917 

12 u 147 07720-3 Mariendalsvej 22   5.800 679 

243 a 147 22655-1 N. J. Fjords Alle 15   15.000 8.647 

10 gd 147 08285-1 Nandrupsvej 10   57.000 8.751 

10 hl 147 22522-9 Nordre Fasanvej 75   38.000 4.950 

10 b 147 04897-1 Nordre Fasanvej 77   3.569 793 

10 aø 147 08610-5 Nordre Fasanvej 81   13.700 592 

20 kc 147 22350-1 Niels Ebbesens Vej 3 B   21.900 0 

20 eh 147 08301-7 Niels Ebbesens Vej 10   55.000 5.037 

20 bn 147 08317-3 Niels Ebbesens Vej 21   4.250 508 

68 p 147 25839-5 Nimbusparken 26   104.000 992 

11 ec 147 08922-8 Nyelandsvej 2 C   856 173 
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          1.000 kr. m2 

         
Matr. 
nr.   

 Ejendoms 
nr. 

                                                           Belig-
genhed 

  Ejendomsværdi  Vurderet 
areal 

60 a 147 08957-0 Nyelandsvej 23   126.000 11.655 

60 k 147 22617-9 Nyelandsvej 25 01   34.000 0 

10 fæ 147 09000-5 Nyelandsvej 51   5.350 619 

10 ho 147 22525-3 Nyelandsvej 66   4.150 600 

10 hn 147 22524-5 Nyelandsvej 68   13.700 2.341 

10hm 147 22523-7 Nyelandsvej 70   8.800 1.371 

10 hd 147 09036-6 Nyelandsvej 72   7.350 1.239 

10 bv 147 09038-2 Nyelandsvej 75   15.200 1.302 

26 ep 147 25343-5 Nyelandsvej 75 B   27.500 4.451 

9 dx 190 00230-0 Nørrevænget 14-16, Furesø   5.700 13.950 

4 f 306 02122-5 Oddenvej 90 B, Odsherred   1.400 12.183 

241 b 147 22643-8 Orla Lehmanns Vej 5   8.550 1.915 

241 a 147 22644-6 Orla Lehmanns vej 7   3.060 1.766 

40 o 147 09721-2 P. G. Ramms Alle 26   106.000 13.698 

35 z 147 - Peter Bangs Vej 1   630 264 

33 bb 147 09302-0 Peter Bangs Vej 42   2.024 10.440 

29 bm 147 06428-4 Peter Bangs Vej 147 A   3.348 6.696 

1 br 147 09444-2 Pile Alle 14 C   7.719 11.695 

12 at 147 09585-6 Prins Constantins Vej 3   10.000 615 

66 k 147 09687-9 Rahbeks Alle 19   8.700 2.860 

66 n 147 09689-5 Rahbeks Alle 23   11.300 2.364 

47 ah 147 09726-3 Rathsacksvej 6   6.950 634 

240 e 147 22650-0 Rolighedsvej 29 A   6.529 1.319 

240 d 147 22651-9 Rolighedsvej 31   7.385 1.492 

1 bq 147 10493-6 Roskildevej 10   6.032 9.140 

28 cy 147 10505-3 Roskildevej 42 A   4.150 623 

28 ab 147 10509-6 Roskildevej 42 D   4.206 956 

28 a 147 22321-8 Roskildevej 54   1.640 160.615 

31 c 147 25608-6 Roskildevej 56 A st.th.   2.250 0 

340 147 25834-3 Roskildevej 69   2.068 4.136 

33 c 147 10630-0 Rådmand Steins Alle 26   993 3.018 

22 u 147 10984-9 Sankt Knuds Vej 7   6.000 616 

23 q 147 11010-3 Sankt Knuds Vej 32   7.750 1.046 

29 k 147 22659-4 Sankt Nicolai Vej 4 st.   13.600 0 

24 i 147 11250-5 Schønbergsgade 3 A 2) 1.942 353 

6 rb 147 11300-5 Segelckesvej 7   10.100 2.126 

11 li 147 25826-9 Sindshvilevej 21 C   2.100 72 

49 b 147 10487-1 Skellet 27 A   70.000 17.173 

27 a 306 01315-8 Skærbygårdsvej 15, Odsherred   6.450 137.980 

71 f 147 11384-6 Sofus Francks Vænge 28   142.000 19.604 

6 ax 147 21467-7 Solbjerg Have 4 B   35.000 0 

6 ax 147 21466-9 Solbjerg Have 7   115.000 0 

10 hi 147 22520-2 Stockflethsvej 2   4.000 791 



Ejendomsfortegnelse      side 122 

  
 

 

          1.000 kr. m2 

         
Matr. 
nr.   

 Ejendoms 
nr. 

                                                           Belig-
genhed 

  Ejendomsværdi  Vurderet 
areal 

10 hb 147 11685-3 Stockflethsvej 4   30.000 4.828 

48 ae 147 14504-7 Storm Petersens Vej 4 - 6   40.500 1.098 

48 ag 147 25878-3 Storm Petersens Vej 5   11.200 1.630 

18 bø 147 11756-6 Svanemosegårdsvej 10   7.950 670 

24 d 147 14485-7 Svanholmsvej 15   14.400 830 

59 y 147 25821-9 Sylows Alle 15 kl., 2 og 3 sal   78.000 0 

44 ck 147 28832-3 Sønderjyllands Alle 4   80.000 8.016 

44 bx 147 25812-2 Sønderjyllands Alle 6 st   73.000 0 

44 cd 147 11828-7 Sønderjyllands Alle 10   114.000 3.696 

38 q 147 11850-3 Søndre Fasanvej 26   1.406 284 

28 ep 147 25867-4 Søndre Fasanvej 32   12.929 2.612 

39 u 147 11855-4 Søndre Fasanvej 34   2.574 520 

169 147 11856-2 Søndre Fasanvej 36   2.440 493 

28 dc 147 11858-9 Søndre Fasanvej 40   23.400 1.002 

10 hk 147 22521-0 Tesdorpfsvej 19   23.300 2.385 

10 hp 147 22411-7 Tesdorpfsvej 23   6.200 944 

10 hh 147 22519-9 Tesdorpfsvej 25   29.500 3.565 

41 fc 147 12182-2 Troels Lunds Vej 25   115.000 3.825 

33 bo 147 12186-5 Troels Lunds Vej 27   125.000 7.716 

5 an 147 12646-8 Vagtelvej 58   14.000 1.813 

26 al 147 25872-6 Virginiavej 9   14.800 1.636 

20 dn 147 13000-7 Vodroffsvej 46   28.500 2.093 

11 gx 147 13061-9 Yrsavej 10 A, gården 0001   310 0 

I alt         5.785.751 1.016.504 

 
Noter:           
1: Kommunens andel af ejendommen er 5,96 % af vurderingen.       
2: Denne ejendom tilhører gårdlauget på Schønbergsgade 3. Kommunen er kun formel ejer. 
3: Ejendommen er købt af Kommunekredit og Frederiksberg Kommune er kun formel ejer.  
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Legatregnskaber 
       

2018 Trangslegatet 
Uddannel-
ses-legatet 

Asta Nielsen 
og Christian 

Theede´s 
Legat  

Driftsresultat       

Indtægter: 292.511,66  14.611,05         54.702,21  

Udgifter: 43.876,75          2.191,66           5.470,22  

Resultat: 248.634,91        12.419,39         49.231,99  

Overført fra sidste år: -650.566,70          6.994,52       -63.802,51  

Til disposition:       -401.931,79        19.413,91       -14.570,52  

Konsolidering:          -9.945,00           -497,00         -1.969,00  

Uddelinger:       -195.300,00         -17.500,00        -62.586,00  

Uddelt af hensatte midler:         195.300,00                  -           62.586,00  

Skattegodtgørelse 28,16                 -                     -    

Betalt fondsskat -65.459,12                 -      

Hensat til senere uddeling       -                  -          -25.461,00  

        

Overføres til næste år:       -477.307,75          1.416,91       -42.000,52  

                           -                          -      

Balance                    -                    -      

Frie Aktiver:                         -                         -      

Kontant:         247.761,03          20.579,88        67.660,62  

Mellemregning bunden kapital 
Tilgodehavende udbytteskat 

         -9.932,70 
30.931,67  

         -496,31 
  

         -1.964,88 
11.051,96  

Bundne Aktiver:                         -                         -      

Kontant:              9.057,54              500,49           2.914,01  

Depotværdi:    13.938.744,38       697.590,52     2.608.892,46  

Mellemregning fri kapital            9.932,70             496,31           1.964,88  
                  

Aktiver i alt:   14.226.494,62      718.670,89   2.690.519,05  

Passiver:                         -                         -      

Egenkapital - Bunden:    13.957.734,62       698.587,32     2.613.771,35  

Egenkapital - Disponibel:       -477.307,75          1.416,91        -42.000,52  

Gæld:         230.762,75             18.666,66           65.205,22  

Hensat til senere uddeling total:         515.305,00                  -           53.543,00  

Passiver i alt:   14.226.494,62      718.670,89   2.690.519,05  

Mere detaljerede legatregnskaber (udarbejdet af Nordea) er fremlagt i Kommunalbestyrelsens Håndbiblio-
tek i forbindelse med forelæggelsen af regnskabet for Kommunalbestyrelsen. 
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2018  
Læge Henrik Larsen og 

Hustrus Legat 

Driftsresultat   

Indtægter:            69.189,48  

Udgifter:            23.113,95  

Resultat:             46.075,53  

Overført fra sidste år:             21.973,48  

Til disposition:             68.049,01  

Konsolidering:            -1.843,00  

Uddelinger:           -78.000,00  

Uddelt af hensatte midler:                   3.270,00    

Skattegodtgørelse                      -    

Betalt fondsskat   

Henlagt til senere uddeling            -  

    

Overføres til næste år:             -8.523,99  

                              -    

Balance                      -    

Frie Aktiver:                            -    

Kontant:           77.069,13  

Mellemregning bunden kapital 
Tilgodehavende udbytteskat 

             -1.840,05 
13.970,88  

Bundne Aktiver:                            -    

Kontant:                2.104,82  

Depotværdi:        3.298.048,40  

Mellemregning fri kapital               1.840,05  
                     

Aktiver i alt:       3.391.193,23  

Passiver:                            -    

Egenkapital - Bunden:        3.301.993,27  

Egenkapital - Disponibel:            -8.523,99  

Gæld:            97.723,95  

Hensat til senere uddeling total: -  

Passiver i alt:       3.391.193,23  
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2018   Feilbergs Legat 

Driftsresultat   

Indtægter:            77.724,69  

Udgifter:            12.318,51  

Resultat:             65.406,09  

Overført fra sidste år:             -433.293,89  

Til disposition:             -367.887,71  

Konsolidering: -  

Uddelinger:           -  

Uddelt af hensatte midler:                   -    

Skat -3.349.125,56 

Frigivelse af bunden kapital, jf. tilladelse fra Civilstyrelsen  462.673,00 

Henlagt til senere uddeling            -  

    

Overføres til næste år:             -3.254.340,27  

                              -    

Balance                      -    

Frie Aktiver:                            -    

Kontant:           85.133,46  

Mellemregning bunden kapital 
Tilgodehavende udbytteskat 

           1.603,64 
8.642,70  

Bundne Aktiver:                            -    

Kontant:                29.731,01  

Depotværdi:        22.152.627,18  

Mellemregning fri kapital 
Mellemværende med Frederiksberg Kommune vedr. ejendommen 

-1.603,64             
71.511,66 

     

Aktiver i alt:       22.347.646,01  

Passiver:                            -    

Egenkapital - Bunden:        22.252.266,21  

Egenkapital - Disponibel:            -3.254.340,27  

Gæld:            3.349.720,07  

Hensat til senere uddeling total:              0,00  

Passiver i alt:       22.347.646,01  
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Tilskudsoversigt 
Tilskudsoversigten viser de tilskud, som kommu-
nen giver til foreninger og organisationer. Nogle af 
tilskuddene er faste tilskud, mens andre er puljer, 
der kan søges tilskud fra.  

For overskuelighedens skyld er tilskuddene opdelt 
i kultur, musik, idræt, natur, socialt arbejde, om-
sorgsklubber, og diverse.  

  

1.000 kr.  Korrigeret budget Regnskab Afvigelse 

2018-priser 2018 2018 2018 

Kultur       

Frederiksberg Museerne 7.210 5.541 -1.669 

Skoletjenesten 644 661 16 

Riddersalen  4.491 4.161 -330 

Aveny Teater 7.005 7.005 0 

Historisk Topografisk Selskab 81 81 0 

Kunstforeningen Frederiksberg Rådhus 11 11 0 

Frederiksberg Kunstforening 8 8 0 

Udstillinger i Brøndsalen 92 203 112 

Det Grønlandske Hus 220 220 0 

Folkeoplysningsudvalgets forsøgspulje 235 221 -14 

Ungdomsorganisationens lejrhytter 367 358 -10 

Billedskoleaktiviteter på Godthåbsvej 30 0 -30 

Musik       

Musikhøjskolen 7.266 7.346 81 

Frederiksberg Kammermusikforening 12 0 -12 

Musikudvalgets tilskudspulje 452 435 -17 

Stella Polaris 750 750 -1 

Copenhagen Phil 750 735 -15 

Copenhagen Jazz Festival 429 392 -37 

Idræt       

Frederiksberg Idræts Union (F.I.U.) 18.398 18.400 2 

X-hal 107 0 -107 

Kjøbenhavns Boldklub (K.B.) 11.906 11.968 62 

Tilskud til Frederiksberg Handicap Idræt 163 163 0 

Tværgående puljer under Kultur og Fritid       

Kvalitetspuljen 3.087 2.801 -286 

Mangfoldighedspuljen 1.552 1.355 -197 

Socialt arbejde       

Støtte til frivilligt socialt arbejde 3.670 3.869 200 

Netværksstedet Thorvaldsen 954 600 -354 

Frivillighedsprisen 37 15 -23 

Menighedsplejerne til uddeling af spisebilletter 59 27 -31 

Arrangementer for modtagere af sociale pensioner 611 591 -21 

Diverse mindre tilskud 106 119 13 

Unge og Sorg 214 171 -43 

Den Social Cafe (Paraplyen) 1.505 1.509 3 

Stjernen 133 0 -133 

Omsorgsklubber       

Budgetkonto 4.790 4.778 -13 

Tilskuddet fordeltes i regnskabet på følgende måde:       

VOC           -    71   

Brohusklubben           -    20   

Dansk Blindesamfund           -    204   
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1.000 kr.  Korrigeret budget Regnskab Afvigelse 

2018-priser 2018 2018 2018 

Den Gule Kulturcafé           -    21   

Pensionister og ældre fra Bosnien-Hercegovina           -    40   

Aktive Seniorer           -    10   

Seniorklub og værested af 1972           -    40   

Idræt på Frederiksberg           -    20   

Indvandrernes Seniorklub           -    78   

Mandagstur           -    16   

Mænds mødesteder           -    52   

Den Brogede Verden           -    46   

OK-Kram           -    916   

Pensionist Idræt           -    140   

Stormly           -    412   

Røde Kors Hovedstaden           -    274   

Samvirkende Menighedsplejer           -    303   

Seniorcentret Sct Joseph           -    279   

Seniorklubben v/ Det jødiske Samfund           -    41   

Sera-træf           -    46   

Stjerneklubben           -    21   

Toveklubben           -    26   

Ældresagen           -    940   

Brevduebanen/Perlen           -    65   

C-holdet           -    47   

Klammergården           -    16   

Ikke specificeret           -    632   

Diverse       

Tilskud til politiske partier, lovpligtig 375 417 42 

Kommunernes Landsforening 3.687 3.678 -9 

Integrationsrådet 130 120 -10 

Handicaprådet 82 43 -39 

Ungerådet 24 17 -7 
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Nøgletal 
 

Befolkning           

  2014 2015 2016 2017 2018 

Befolkning på Frederiksberg, primo året 102.717 103.192 104.481 105.037 104.410 

Procentvis ændring 0,7% 0,5% 1,2% 0,5% -0,6% 

Andel 0-6 årige            

Frederiksberg 8,7 8,6 8,3 8,2 8,0 

Hele landet 7,8 7,6 7,5 7,4 7,3 

Andel 7-16-årige           

Frederiksberg 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 

Hele landet 11,9 11,8 11,8 11,7 11,6 

Andel 17-64-årige           

Frederiksberg 66,9 66,6 66,6 66,5 66,3 

Hele landet 62,1 62,0 61,9 61,8 61,7 

Andel 65+årige           

Frederiksberg 16,4 16,6 16,6 16,7 16,9 

Hele landet 18,2 18,6 18,8 19,1 19,3 

Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik 
   

      

Beskatning           

Udskrivningsprocent 2014 2015 2016 2017 2018 

Frederiksberg 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 

Gennemsnit for hele landet 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

Forskel -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 

      

      

Beskatning           

Grundskyldspromille 2014 2015 2016 2017 2018 

Frederiksberg 27,0 26,5 25,5 24,8 24,8 

Gennemsnit for hele landet 26,3 26,2 26,1 26,1 26,1 

Forskel 0,7 0,3 -0,6 -1,4 -1,4 

* Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, kommunale nøgletal, marts 2018  


