Bilag 2 - Bolig- og ejendomsudvalget
Udvalg

Type

Overskrift

BEU

3. Effektvisering

BEU

Kort beskrivelse

Fremdrift

Status 3. FR

Farve

Rammebesparelse på
Partierne er enige om, at rammebesparelsen på
Der er ikke planlagt Gennemført
udvendig bygningsvedligehold udvendig bygningsvedligeholdelse reduceres i forhold politisk
til det fremlagte budgetforslag fra forvaltningen.
forelæggelse.
Partierne er enige om, at kommunens
beboelsesejendomme friholdes, og frem mod budget
2021 udarbejdes en vedligeholdelsesplan i dialog med
beboerne.

Følger tidsplan

Gennemført ved en budgetreduktion i 2020 og 2021

Grøn

-350

-350

-

-

3. Effektvisering

B 2018 Tilbagebetaling fra
Der ønskes en mere systematisk planlagt
Grundejernes investeringsfond vedligeholdelse på de beboelsesejendomme, som har
(GI)
indestående Grundejernes investeringsfond (GI).
Forventningen er, at det skal resultere i en større
refusion fra GI, svarende til ca. 3 pct.

Følger tidsplan

Er udmøntet

Grøn

-400

-500

-500

-500

BEU

4. Anlæg

EV19-18 Frederiksberg
Svømmehal - Renovering af
fuger i murværk, renovering af
tagafvandingssystem

Gennemført

Revideret tidsplan Afsluttet med en mindreudgift på 24 t.kr.

Lysegrøn

55

BEU

4. Anlæg

EV20-01 Intern og ekstern
rådgivning

Igangsat

Følger tidsplan

Lysegrøn

7.000

BEU

4. Anlæg

Igangsat

Revideret tidsplan Mindre forskydning til 2021

Lysegrøn

900

1.700

BEU

4. Anlæg

Igangsat

Revideret tidsplan afsluttes i 2021, der skydes 1,1 mio. kr. til 2021

Lysegrøn

4.700

2.000

BEU

4. Anlæg

Igangsat

Revideret tidsplan Mindre forsinkelse, der overføres derfor 0,4 mio. kr. til
Lysegrøn
2021. Herudover forventes der en samlet merudgift i 2021
på 0,4 mio. kr

1.100

BEU

4. Anlæg

Renovering af betonkonstruktion og kobber i toppen af
rådhustårnet samt fuger og murværk på hele tårnet

Gennemført

Revideret tidsplan Afsluttes i år - der forventes en merudgift på 120 t.kr.

Lysegrøn

8.125

BEU

4. Anlæg

Revideret tidsplan Projektet gennemføres i 2020.

Lysegrøn

4.867

4. Anlæg

Etablering af ny rampe på rådhusets forplads.
Ombygning af elevator med et ekstra stop i vindfang.
Ny lift til store kørestole i vindfang.
Tiltag på ejendomme for at sikre mod skybrud

Igangsat

BEU

4. Anlæg

Revideret tidsplan Forsinkelse pga. afventning i forbindelse med dialog med Lysegrøn
forsyningen
Ikke igangsat Revideret tidsplan Forskydning pga. ændring af projektet - overføres 550
Lysegrøn
t.kr. til 2021

4.104

BEU

BEU

4. Anlæg

EV20-04 Skolen ved Bülowsvej
- Udsk. af vinduer, 2
varmevekslere og
ventilationsanlæg
EV20-14 Hovedbiblioteket Udsk. af kobbertag på
vestsiden, gennemgang af
vinduer
EV20-16 Kedelhallen Renovering af murværk på
skorsten samt etablering af ny
top
RA18-01 Rådhustårnet,
snedkergennemgang og
malerbehandling af vinduer,
samt div. øvrige arb.
RA18-06 Etablering af rampe
for niveaufri adgang til
rådhusets hovedindgang
Skybrudssikring af kommunale
ejendomme
RA20-05 Rådhuset Istandsættelse af toiletter på 3.
sal ved 123/125
RA20-07 Rådhuset Renovering af
omklædningsrum ved
træningslokale i kælder

Forventet
politisk
behandling

Status

Der er ikke planlagt Gennemført
politisk
forelæggelse.

Der overføres 1,7 mio.kr. til overslagsårene pga. lavere
udgifter til rådgiver og honorar i 2020 end forventet

Igangsat

Igangsat

Revideret tidsplan Afsluttes i 2021, der overføres 200 t.kr. til 2021

Lysegrøn

2020

2021

2022

2023

850

700
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