
Bilag 7: Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter (1000 kr.) 

 

Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

01 Magistraten       

ADIGI200102 
Kø- og aftalesystem til 
familieafdelingen U 75 -75 0 

Projektet vedrørende kø- og aftalesystem til Familieafdelingen 
vurderes ikke realistisk at indføre, hvorfor projektet kan udgå og 
pengene lægges i kassen. 

ADIGI200104 

Automatisk betaling af faktura i 
Prisme via. RPA til 
DUBU/Calibra U 50 -50 0 

Projektet vedrørende automatisk fakturabetaling via RPA i 
Familieafdelingen vurderes ikke realistisk at gennemføre, hvorfor 
projektet kan udgå og pengene lægges i kassen. 

AMA8806 Udisponeret pulje (anlægsloft) U -61.521 61.521 0  

AMA1402 Køb af Hermes Hallen U 1.400 -1.400 0 
Forventet afvigelse på 1,4 mio. kr. Beløbet søges ikke 
tillægsbevilget, da der pågår afklaring frem imod 3. FR. 

AMA8807 Pulje til merudgifter U 12.943 -12.943 -4.300 
Finansiering af 4.300 t. kr. vedr. Grundtvigsvej - juridisk 
afklaring. 

AMA2201 
Flygtningeboliger på Kong 
Frederik IX’s Hjem U 1.410 870 0 Boliger til ukrainske flygtninge. Sag på MAG 9/5.  

AMAxxxx 
Solbjerg (Nyt projekt vedr. 
boliger til flygtninge) U 0 410 0 Boliger til ukrainske flygtninge. Sag på MAG 9/5.  

02 Klima-, Plan og Boligudvalget      

ABE2101 

Tryghed og tilstedeværelse – 
budgetanalyse og omlægning af 
sikkerhedsløsningerne for de 
komm. ejend. U 500 -500 -500 

Beløb periodiseres da indsatsen afhænger af vedtagelse af 
andet forslag ved budgetprocessen for budget 2023. 

ABE2102 

Vedligeholdsplan for 
kommunale bygninger og 
idrætsanlæg U 41.400 -12.100 0 

Anlægsprojektet vedrørende renovering af kunstgræsbaner på 
Jens Jessens vej projekteres på ny i 2022 til 0,3 mio. kr. De 
resterende 7,2 mio. kr. flyttes til 2023. 4,9 mio. kr. flyttes til 2024 
tiltænkt vedligehold af serviceareal på plejehjemmene DAMC og 
Østervang. Dertil lægges 2,1 mio. kr. i resterende 
rådighedsbeløb fra ABE2110 i 2022, som oprindeligt var tiltænkt 
DAMC i 2022.   

ABE2110 
Servicedelens renovering af 
DAMC og Østervang U 6.143 -2.900 0 

Pga. stigende priser er det kun muligt at gennemføre projektet 
på Østervang i 2022 og 2023. Der overføres 2,1 mio. kr. af 
uforbrugt rådighedsbeløb til finansiering af projektet på DAMC i 
2024. Den resterende finansiering søges tilvejebragt i 
budgetprocessen og den overordnede udmøntning af 
vedligeholdsplanen. 

ABE2111 
Boligdelens renovering af 
DAMC og Østervang U 14.247 -7.580 -7.580 

Da projektet på DAMC ikke gennemføres i 2022 lægges 
resterende rådighedsbeløb vedr. boligdelen i kassen i 2022. 

ABEVHBE2130 

VH21-30 
Fuglevangsvej/Bülowsvej-
Udskiftning af tag og vinduer, 
renovering af kviste, partiel 
facade.  U 790 -200 0 Mindre afvigelse i 2022.  

03 Undervisningsudvalget      



 

Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

ABU1724 
Klub Bülowsvej 14A - 
istandsættelse U 381 -245 0 

Projektet afsluttes i 2022, og forventes gennemført med et 
mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 

04 Ældre- og omsorgsudvalget      

AS1701 Ingeborggården, servicearealer U 23.106 4.900 4.900 

Baseret på seneste periodisering fra kommunen forretningsfører. 
Merforbrug i overslagsårene vil blive indarbejdet i budgetforslag 
2023-2027. 

AS1706 Masterplan – Betty 3, Servicedel U 1.491 -70 0 
Der bliver ikke bogført yderligere ang. inventar, da inventarkøbet 
er færdiggjort. 

AS2001 
Masterplan - 
Diakonissestiftelsen (servicedel) U 350 -350 -350 

Periodeforskydelse. Midlerne er reserveret til 
plejeboligmasterplanen hvilket af tekniske årsager først kan 
implementeres i forbindelse med budget 2023. Det er besluttet 
ved plejeboligmasterplan 2021 (KB-sag). 

AS2003 
Masterplan - Hospitalsgrunden 
(servicedel) U 3.274 -1.500 -1.500 Periodeforskydelse fra 2022 til 2023. 

05 Kultur – og fritidsudvalget      

AKS1307 Magneten KFU - Voldgiftssag U -16 1.400 0 

Frederiksberg Kommune er blevet pålagt at betale 1,0 mio. kr. til 
Juul og Nielsen Co. Ifm. voldgiftssag. Dertil kommer 
advokatsalær på 0,4 mio. kr. Det samlede merforbrug er således 
1,3 mio. kr. Der forelægges politisk bevillingssag i maj måned, 
hvor merforbruget foreslås finansieret af mindreforbrug fra 
voldgiftssagen vedr. Skolen på Grundtvigsvej. 

AKS1702 
Renovering af Frederiksberg 
Svømmehal U 17.742 11.400 0 

Der forelægges bevillingssag inden sommerferien. Yderligere 
merudgifter vil indgå i processen frem mod budget 2023-2027.  

AKS1803 Modernisering af Damsøbadet U -482 564 0 Projektet afsluttes med regnskab 2022. 

AKS2102 

Flintholm Svømmehal - 
Genopretningsarbejder ifm. 
kommunens overtagelse I -1.500 1.500 0 

I 2022 er forventningen at bruge 0,3 mio. kr. Det primære 
genopretningsarbejde på Flintholm Svømmehal kan først 
igangsættes, når Frederiksberg Svømmehal er i drift i løbet af 
2023.  

AKS2102 

Flintholm Svømmehal - 
Genopretningsarbejder ifm. 
kommunens overtagelse U 500 -200 -200 

I 2022 er forventningen at bruge 0,3 mio. kr. Det primære 
genopretningsarbejde på Flintholm Svømmehal kan først 
igangsættes, når Frederiksberg Svømmehal er i drift i løbet af 
2023.  

AKS2202 Skaterbane U 1.250 -1.250 -1.250 Gennemføres ikke i 2022. Udskydes til 2027.  

06 Børneudvalget       

ABU060100 
Pulje til legepladser/udearealer 
for dagtilbud U 500 -80 0 

Der forventes mindreudgifter på Legepladspuljen på 80 t. kr., da 
erfaringen er, at der altid er enkelte institutioner, der ikke når at 
benytte de tildelte midler i indeværende år. 

08 Miljø- bynatur- og mobilitetsudvalget 

ABM2002 
Udvidelse af miljøzone med 
varebiler U 701 -200 0 

Der omperiodiseres 200 t. kr. fra 2022 til 2024 jf. politisk 
behandling medio maj.  



 

Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

08 Miljø- bynatur- og mobilitetsudvalget (brugerfinansieret) 

AFS161202 
FØ23 Maglekildevej/Amicisvej -  
Klimatilpasningsprojekt Takst U 213 -213 0 

Ikke bevilliget rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. er ikke blevet 
bevilliget ved 2. revision og status for skybrudspakke 2021. Der 
vil blive forelagt en sag d. 13/6. om skybrudspakken, i 
forlængelse af politisk beslutningsoplæg om rækkefølgeplan for 
skybrudsprojekter. Her vil korrektioner til eksisterende bevillinger 
blive berigtiget. 

 


