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Forord 2020 

Hermed forelægges det samlede regnskab for Furesø kommune for 2020. I Furesø lægger et samlet byråd 
vægt på, at hver krone skal bruges med omtanke til gavn for borgerne. Det samlede budget andrager ca. 2,6 
mia. kr. og omfatter alle kommunale aktiviteter, fra sundhedsplejens besøg hos de vordende forældre til 
omsorgen for vores ældremedborgere.  
 
2020 har på mange måder været et ekstraordinært år på grund af Corona med deraf følgende ekstra opgaver 
og udgifter. Ikke desto mindre er det samlede regnskabsresultat for 2020 tilfredsstillende I forhold til det 
oprindelige budget viser regnskabet en forbedring af resultatet på den ordinære drift på 60,7 mio. kr.. Dette 
på trods af, at en række udgiftsområder har været presset i løbet af året, og på trods af at der er afholdt 
coronarelaterede udgifter på samlet 27,4 mio.kr. i 2020, hvoraf kun cirka en tredjedel er kompenseret af 
staten.  
 
Kommunens opsparede midler er i 2020 øget med 86,5 mio. kr. , således at den gennemsnitlige 
kassebeholdning ved udgangen af 2020 var på 283 mio. kr. Samtidig hermed har vi i 2020 gennemført et 
historisk stort anlægsprogram med anlægsudgifter for 184,8 mio. kr., hvor en lang række anlægsprojekter er 
fremrykket fra 2021 begrundet i COVID-19 situationen. De fremrykkede anlægsprojekter betyder et løft i den 
kommunale bygningsmasse, samtidig med, at erhvervslivet er blevet understøttet med ekstra ordrer i en 
udfordrende tid.  
 
Det positive regnskabsresultat   skyldes bl.a., at vi har modtaget et tilskud på beskæftigelsesområdet, der har 
været højere end det realiserede udgiftsniveau i kommunen. En del af det uforbrugte tilskud må dog 
forventes delvist at skulle tilbagebetales i 2021, da alt tyder på, at udgiftsniveauet i kommunerne under ét 
ikke har været ligeså stort som det modtagne tilskud i 2020. Men samlet set er vurderingen, at kommunens 
opsparede midler reelt er forbedret med 30-40 mio. kr. i 2020.  
 
Når vi kigger ind i det vedtagne budget for 2021, bekræfter regnskabsresultatet for 2020 i store træk 
grundlaget under Budget 2021-2022.  
I 2021 vil vi også blive udfordret af coronarelaterede udgifter, og udviklingen vil blive fulgt nøje, så vi kan 
håndtere udgifterne på forsvarlig vis. I det kommende år skal der også findes en samlet løsning på den 
resterende del af særtilskuddet fra Furesøaftalen. Furesø kommune betaler hvert år 123 mio. kr. i renter og 
afdrag på det store lån fra Farum kommune og vil skulle gøre det frem til 2040.   Aftalen med Indenrigs- o g 
Boligministeriet om udbetaling af resttilskuddet skal sikre, at Furesø Kommune også fremover kan fungere 
økonomisk og kunne håndtere gældsafvikling på lige vilkår med andre kommuner. Et samlet Byråd arbejder 
på at sikre en god løsning for kommunen.  
 
God læselyst med det foreliggende regnskab for 2020, som er tilgængeligt i en digital version på furesoe.dk. 
 

 

Ole Bondo Christensen, Borgmester, Furesø Kommune  
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 Hovedoversigt 1 

 Tværgående artsoversigt 3 

 Befolkningsudvikling 4 
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 Mellemregningsforhold med forsyningsområdet 8 

 Oversigt – Indskud i Landsbyggefonden 9 

 Kassefinansierede tillægsbevillinger 10 

 Anlægsregnskab 11 

 Nøgletal vedr. regnskabet 20 
 

Beretninger 

 Økonomiudvalget   

 Udvalg for digitalisering og innovation   

 Udvalg for dagtilbud og familier   

 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse   

 Udvalg for kultur, fritids og Idræt   

 Udvalg for beskæftigelse og erhverv   

 Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv   

 Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling    

 Udvalg for byudvikling og bolig   
 Udvalgsfordelte regnskabsoversigter    
 

De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab 
 

Det fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets 
bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019, at 
årsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til 
Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til 
revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.  
 
Revisionen skal afgive beretning til Byrådet inden den 
15. juni. 

Revisionens beretning og de hertil knyttede 
bemærkninger fra økonomiudvalg og fagudvalg 
behandles af Byrådet, så kommunens regnskab 
sammen med revisionens beretning og Byrådets 
afgørelser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden 
senest den 31. august. 

De nærmere regler om formen af kommunernes 
regnskab er fastsat i Indenrigs- og Boligministeriets 
”Budget- og regnskabssystem”. 

Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt 
for kommunens borgere. 

 
Regnskabets bestanddele 

Indenrigs- og Boligministeriet stiller følgende krav til 
regnskabets indhold:  
 
Udgiftsregnskab 

 Regnskabsopgørelse 

 Finansieringsoversigt 

 Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 

 Regnskabsoversigt 

 Bemærkninger til regnskabet 

 Anlægsregnskaber 
 
Omkostningsregnskab 

 Anvendt regnskabspraksis 

 Balance  

 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 
 
Øvrige oversigter og redegørelser 

 Personaleoversigt 

 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 

 Omkostningskalkulationer ved kommunal 
leverandørvirksomhed af personlig og praktisk 
bistand 
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nvendt regnskabspraksis  

 

Indledning 
Furesø Kommunes regnskab aflægges i 
overensstemmelse med gældende lovgivning, samt de 
retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og 
Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for 
Kommuner. Regnskabet aflægges som et 
totalregnskab, der omfatter samtlige registrerede 
drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår 
desuden udgifter og indtægter, aktiver og gæld 
vedrørende selvejende institutioner, som kommunen 
har driftsoverenskomst med. 
 
Furesø Kommune har i 2020 ikke ændret 
regnskabspraksis. 
 
I henhold til ovenstående regler skal der udarbejdes et 
såkaldt udgiftsregnskab og øvrige oversigter og 
redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række 
nærmere definerede opgørelser og oversigter.  
 
Fra og med regnskab 2010 har Indenrigs- og 
Boligministeriet åbnet mulighed for forenkling af det 
omkostningsbaserede regnskab, således at det er 
frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret 
driftsregnskab, dvs. at anvendelsen af hovedart 0 
(fysiske aktiver) på hovedkonto 0-8 gøres frivillig. Der 
er dog stadig krav om udarbejdelse af den udvidede 
balance, som er baseret på de omkostningsbaserede 
principper (dvs. at kommunens fysiske aktiver og 
forpligtelser skal fremgå af balancen). 
Registrering af til- og afgange, samt afskrivninger 
foretages som hidtil detaljeret i anlægskartoteket. 
 
Furesø Kommune har valgt udelukkende at holde 
anlægskartoteket ajour og derfra overføre bevægelser 
til den udvidede balance. Desuden vil kommunens 
forpligtelser blive ajourført ultimo regnskabsåret og 
ligeledes overført til balancen.  
 

Forskel mellem det udgiftsbaserede – og det 
omkostningsbaserede regnskab (Balance) 
Kort fortalt opgøres det udgiftsbaserede regnskab 
efter de betalinger, der er foretaget i årets løb. Det vil 
sige, at hvis der er anskaffet et større aktiv 
udgiftsføres det i regnskabsåret, mens det i det 
omkostningsbaserede regnskab (balance) alene 
belastes med en årlig udgift svarende til afskrivningen. 
 
 

Generelt om registrering og bogføring (gælder 
både det udgiftsbaserede- og det 
omkostningsbaserede regnskab): 
Generelt har Furesø Kommune valgt at anvende 
transaktionstidspunktet som grundlag for registrering 
af kommunes indtægter og udgifter. Det betyder 
følgende: 
 

Løbende indtægter og udgifter 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i 
indtjeningsåret. Forudsætningen er dog, at indtægten 
kan opgøres endeligt. I modsat fald indgår indtægten i 
det følgende regnskabsår. Ligeledes indregnes 
kommunens udgifter, der vedrører regnskabsåret, hvis 
udgifterne er opgjort og er blevet faktureret. Ved 
fremrykket frist for regnskabsafslutningen, foretages 
registrering af væsentlige forventede indtægter og 
udgifter vedrørende regnskabsåret på driftskonti med 
modpost på statuskonto, dette gælder både for 
anlægs- og driftsområdet. 
 

Køb og salg af fast ejendom 
Omkring køb og salg af fast ejendom , sker registrering 
af købet og salget på overtagelsesdagen (31/12-2020) 
med mindre, der ved overtagelsesdagen fortsat er 
betingelser, som med relativ stor sandsynlighed kan 
bevirke, at handlen ikke gennemføres. 
 

Værdipapirer og kapitalandele 
Børsnoterede obligationer og kapitalandele måles til 
dagsværdien (kursværdien) på balancedagen. Ikke 
børsnoterede kapitalandele måles til indre værdi i 
henhold til senest godkendte årsrapport fra det 
pågældende selskab (beregningsmetode skal fremgå 
af regnskabet). Værdiregulering af værdipapirer sker 
via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester 
opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført 
værdi pr. seneste 1. januar og registreres via 
kommunens resultatopgørelse. 

 
Finansielle gældsforpligtigelser 
Finansielle gældsforpligtigelser indregnes til 
restgælden. Såfremt der i årets løb er foretaget 
låneomlægning eller låneoptagelse, skal disse fremgå 
af regnskabet.  
 

 
Moms 
Stort set alle udgifter i kommunens regnskab er 
opgjort eksklusiv moms, idet momsudgifter refunderes 

A 
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via den såkaldte momsrefusionsordning eller indgår i 
de momsregistrerede virksomheder. 
 

Eventualforpligtigelser og garantier 
Afgivne garantier med videre indregnes ikke i 
balancen, men anføres i årsregnskabet som en 
eventualforpligtigelse. Forpligtigelser anføres i 
årsregnskabet under fortegnelse over 
eventualforpligtigelser. 
 

Eventualrettigheder 
Eventualrettigheder registreres ikke i kommunens 
balance, men anføres i årsregnskabet som en 
eventualrettighed. 
 

Særligt vedrørende omkostningsregnskabet 
(balance) 
I anlægskartoteket registreres fysiske aktiver efter 
nedenstående principper: 
 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner 
samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. 
 
Ikke operative aktiver såsom arealer til rekreative- 
naturbeskyttelses- og eller genopretningsformål samt 
infrastrukturelle aktiver som veje, stier med videre 
værdiansættes og registreres ikke. 
 
Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver: 

 Grunde 

 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 
fremgår af en særskilt regnskabspost, når der 
foreligger en politisk beslutning om at sætte 
de pågældende bygninger o/grunde til salg. 

 Aktiver under udførelse 
 

Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver kan være erhvervede som 
internt oparbejdede rettigheder. Typisk vil der være 
tale om udviklingsomkostninger, investering i 
systemudvikling eller visse softwareudgifter samt 
patenter, rettigheder eller licenser. 
 
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. 
Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som 
anskaffelsesprisen. Internt oparbejdede aktiver 
opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og 
øvrige interne udviklingsomkostninger, der er 
medgået til aktivet. 
 
Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Enkeltaktiver anskaffet den 1. januar 1999 eller senere 
til en kostpris, der overstiger 100.000 kr. samt kostpris 
for enkeltaktiver over 1 mio. kr. uanset 
anskaffelsestidspunktet, er aktiveret og vil blive 
afskrevet. 
 
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den 
forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 
maksimalt 10 år. 
 

Afskrivningsgrundlag 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 
forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
 
Med hensyn til kostpris er der nedenstående 
tilføjelser: 

 Grunde og bygninger anskaffet før den 1. 
januar 1999 værdiansættes til seneste 
offentlige vurdering før 1. januar 2004. Denne 
værdi indgår som afskrivningsgrundlag pr. 1. 
januar 2004. 

 Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har 
en kostværdi på over 100.000 kr. Dette 
gælder i forhold til enkeltanskaffelser 
anskaffet den 1. januar 1999 eller senere. For 
enkeltanskaffelser med kostpris over 1 mio. 
kr. og som fortsat anvendes, er disse ligeledes 
medtaget uanset anskaffelsestidspunktet. 

 Før regnskab 2010 har aktiver, der hver især 
har en værdi under 100.000 kr., men er 
anskaffet til et samlet formål, registreret 
samlet (klumpet) også skulle optages som 
aktiv og afskrives. Ifølge Indenrigs- og 
Boligministeriets ændrede regler fra 2010, 
skal disse aktiver ikke optages fremover. De 
aktiver der allerede er optaget før 2010 
fjernes dog ikke fra før de er færdigafskrevet. 

 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 

Forbedringer 
Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens 
vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. 
Forbedringsudgifter i form af renoveringer, 
tilbygninger og udvidelser registreres sammen med 
det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i 
anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen 
eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med 
det oprindelige aktiv afhænger af om tilgangens 
afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs 
afskrivningsprofil. 
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Afskrivningernes størrelse 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på 
følgende vurderinger af aktivernes forventede 
levetider, idet der henvises til de af 
Indenrigsministeriet gældende retningslinjer på 
området. 
Bygninger: 

 Administrationsbygninger, 
beboelsesejendomme, værksteder m.v. 45-50 
år 

 Skoler, SFO, daginstitutioner, omsorgscentre, 
driftsbygninger, idrætsanlæg m.v. 25-30 år. 

 Diverse øvrige bygninger kiosker, pavilloner 
m.v. 15 år 

 
Lejede lokalers indretning afskrives efter den 1. januar 
2007 over 10 år eller over lejeperiodens længde, når 
udgiften overstiger 100.000 kr. 
 
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 
transportmidler: 

 Ledninger spildevand anskaffet før 1980 75 
år, ellers 100 år 

 Forsinkelsesbassin 50 år 

 Pumpestation 20 år 

 Øvrige anlæg 20-30 år 

 Maskiner, traktorer, sneplove, fejemaskiner, 
asfaltmaskiner, udstyr til renovation, 
elektriske motorer, maskiner til storkøkkener, 
vaskerier med videre 10-15 år. 

 Tekniske installationer i bygninger 10-15 år 

 Specialudstyr til laboratorier mv. 5-10 år 

 Transportmidler, biler, busser, lastbiler mv. 5-
8 år. 

 
Inventar: 

 IT udstyr mv. 3 år 

 Kontorinventar, samt inventar institutioner 
mv. 3-5 år 

 Driftsmateriel, el- og vvs-udstyr, 
legepladsudstyr, nye køkkener, værktøj, 
måleapparater og lignende 10 år 

 
For anskaffelser foretaget før 1. januar 2007 er der 
foretaget beregnede akkumulerede afskrivninger fra 
anskaffelsesåret og frem til 31. december 2006. For 
ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er der alene 
beregnet afskrivninger fra 1. januar 2004. 
Afskrivning påbegyndes i ibrugtagelsesåret og regnes 
altid fra 1. januar. Der afskrives således ikke i 
afhændelsesåret. 
 

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver 
Leasingkontrakter vedrørende materielle 
anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige 

risici og fordele forbundet med ejendomsretten 
(finansiel leasing), måles ved første indregning i 
balancen til nutidsværdien af de fremtidige 
leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien 
anvendes leasingkontraktens interne rentefod som 
dis-konteringsfaktor eller en tilnærmet værdi af 
denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter 
som øvrige materielle anlægsaktiver. 
 
Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i 
balancen som en gældsforpligtigelse og 
leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens 
løbetid i resultatopgørelsen. 
 

Op- og nedskrivninger 
Der kan foretages indregning af op- og nedskrivninger, 
når der sker en varig objektiv konstaterbar hændelse, 
der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller 
fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. 
Registrering af op- og nedskrivninger foretages alene, 
når beløbet ikke er uvæsentligt.  
 

Omsætningsaktiver -Varebeholdninger 
Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiv, 
hvis der sker væsentlige forskydninger i 
lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger 100.000 
kr. Varebeholdninger der overstiger en værdi på 1 mio. 
kr., skal altid indregnes. Varelagre værdiansættes til 
kostprisen inklusive indirekte 
produktionsomkostninger, der er medgået til 
fremstilling af varerne. 
 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages 
op- og nedskrivninger til imødegåelse af forventede 
tab til nettorealisationsværdien. Det kan oplyses, at 
tilgodehavender i form af indskud i Landsbyggefonden 
nulstilles ultimo regnskabsåret, og fremføres primo 
regnskabsåret (optages som eventualrettighed i 
årsregnskabet), beløbet udgør ca. 141mio. kr. i 2020. 
 

Egenkapital 
Egenkapitalen opdeles i følgende elementer: 

 Modpost for takstfinansierede aktiver 

 Modpost for selvejende institutioners aktiver 

 Modpost for skattefinansierede aktiver 

 Reserve for opskrivninger 

 Balancekonti 
De fire førstnævnte konti anvendes som modkonti i 
relation til omkostningsregistreringerne, mens 
balancekontoen modsvarer årets samlede drifts, 
anlæg og finansiering samt eventuelle direkte 
posteringer på balancekontoen 
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Hensatte forpligtigelser 
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen 
på balancedagen har en retslig eller faktisk 
forpligtigelse, som er resultat af en tidligere 
begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf 
vil medføre et træk på kommunens økonomiske 
ressourcer, og der kan foretages en pålidelig 
beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. 
Forpligtelser under 100.000 kr. optages ikke i 
regnskabet. 
 

Tjenestemandsforpligtigelser 
Pensionsforpligtigelser over for medarbejdere er som 
udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. 
Dette gælder dog ikke altid i fuldt omfang for 
tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en 
aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtigelse mindst 
hver 5. år. Opgørelsen skal indeholde en beregning af 
alle kendte til- og afgange. Der tages ved beregningen 
udgangspunkt i en pensionsalder på 62 år og en rente 
på 2 %. 
 
Aktuarmæssig beregning af Furesø Kommunes 
samlede pensionsforpligtelser til tjenestemænd m.fl. 
er senest foretaget pr. 31. december 2018 af 
Sampension ud fra bestanden af kendte 
pensionsforpligtelser ultimo 2018. Den samlede 
forpligtigelse ultimo 2020 er opgjort til 192,1 mio. kr. I 
forhold til ultimo regnskabsår 2019 er der tale om et 
fald på 34,4 mio. kr.  
 

Miljøforpligtigelser, åremålsansættelse, 
arbejdsskader og øvrige forpligtigelser 
I omkostningsregnskabet (balancen) er der yderligere 
indregnet hensatte forpligtigelser vedrørende 
miljøforurening, erstatningskrav, fratrædelsesbeløb 
ved udløb af åremålsansættelser samt 
arbejdsskadeforpligtelser. 
Hensættelser til arbejdsskader er optaget som 
forpligtelse i omkostningsregnskabet (balancen) i 
lighed med de øvrige forpligtelser. Ultimo 2020 er der 
hensat 12,7 mio. kr. til dækning af arbejdsskader. 
 
I henhold til miljøforpligtigelser, åremålsansættelser, 
arbejdsskadeforpligtelse og øvrige forpligtigelser er 
årets ændring omkostningsregistreret på de relevante 
funktioner.  
 
Miljøforpligtigelser skal primært indregnes som 
reduktion af grundværdien. Det kan oplyses, at der 
efter det foreliggende ikke skulle eksistere 
miljøforpligtigelser eller andet der overstiger en 
bagatelgrænse på 100.000 kr. 
 

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser 
optages til nominel værdi i overensstemmelse med 
indgåede aftaler. Ved udgangen af regnskabsår 2020 
havde Furesø kommune ingen ansatte på 
åremålskontrakt. 
 

Tab på langfristede tilgodehavender 
Forventede tab på langfristede tilgodehavender fra 
primo til ultimo regnskabsåret er i lighed med tidligere 
år også indregnet i regnskabet for 2020. 
 
Tabet opgøres på baggrund af forventninger samt 
historiske data. 
 

Anlægskartotek 

Ovenstående materielle, immaterielle og 
omsætningsaktiver aktiver opgøres og registreres i et 
anlægskartotek, der skal indeholde: 

 Kostpris 

 Årets afskrivninger 

 Akkumulerede afskrivninger 

 Årets nedskrivninger 

 Akkumulerede nedskrivninger 

 Årets opskrivninger 

 Akkumulerede opskrivninger 

 Bogført værdi 

 
Øvrige poster i balancen 
Kommunens indskud mv. i fælleskommunale 
virksomheder er optaget til indre værdi med 
undtagelse af indskud i Sam pension, der er optaget til 
nominel værdi som eventualrettighed. 
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egnskabsresultat 

 

Furesø Kommunes aflægger regnskab 2020, hvor årets 
resultat viser et overskud på 70,5 mio. kr., hvilket er 18 
mio. kr. bedre end forudsat ved vedtagelsen af budget 
2020.  
Gælden er nedbragt med 104 mio. kr., og der er 
optaget lån for 95,9 mio. kr.  
 
Forøgelse af de opsparede midler er 72,2 mio. kr. 
højere end budgetlagt, hvilket primært skyldes højere 
indtægter fra skatter, tilskud og udligning.  
 
Den ordinære drift defineret som årets indtægter fra 
skatter, tilskud og udligning fratrukket udgifter til drift 
og renter viser et overskud på 212,3 mio. kr., hvilket er 
60,6 mio. kr. mere end forudsat i det oprindelige 
budget for 2020.  
 
Når der fratrækkes udgifter til anlæg samt det 
brugerfinansierede område, blev det oprindelige 
budget 2020 vedtaget med en forudsætning om et 
overskud på 52,5 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser 
et overskud på 70,5 mio. kr.  
 
Årets regnskabsresultat dækker over ændringer i såvel 
indtægter som udgifter. Hovedårsagerne til 
afvigelserne i forhold til det oprindelige budget er 
blandt andet følgende: 
 

 
 
 Kommunens driftsindtægter (skatter, moms og 

udligning) er i løbet af året opjusteret fra 2.741,3 
mio. kr. til 2.796,6 mio. kr. med (netto) 55,3 mio. 
kr. hvoraf størstedelen vedrører reguleringer på 
beskæftigelsesområdet. 

 

 Driftsudgifterne udgør i regnskabet en samlet 
udgift på 2.567,3 mio. kr. i forhold til et oprindeligt 

driftsbudget på 2.566,3 mio. kr. Det samlede 
resultat dækker over afvigelser inden for de 
enkelte fagudvalg – men der er et samlet 
merforbrug på driften på 1 mio. kr. sammenlignet 
med oprindeligt budget. I forhold til det 
korrigerede budget var der et samlet 
mindreforbrug på driften på 22,3 mio. kr. svarende 
til afvigelse på knap 0,9 % af de samlede 
driftsudgifter.  

 
 Kommunens renteudgifter udgør i 2020 19,2 mio. 

kr.(netto), hvilket er en 0,7 mio. kr. højere end i 
korrigeret budget. Den primære årsag er, at 
kapitalforvalterne har leveret et lidt lavere afkast 
end budgetteret.  
 

 På anlægsområdet var der oprindeligt budgetteret 
med udgifter på 147,1 mio. kr. Der blev samlet 
realiseret udgifter for 184,8 mio. kr., hvilket svarer 
til en merudgift på 37,7 mio. kr. Afvigelsen dækker 
dog over væsentlige forskydninger af anlæg dels 
fra 2019 og til 2020 og dels fremrykning af anlæg 
for 27,4 mio. kr. fra 2021 til 2020 som følge af 
COVID-19 situationen. Dette fremgår af særskilte 
overførselsager, der er forelagt Økonomiudvalget 
og Byrådet i marts 2021.   

 

 Det brugerfinansierede område 
(renovationsområdet) var budgetteret med en 
udgift på 7,2 mio. kr. (netto). Imidlertid viser 
regnskabet en udgift på 5,5 mio. kr. svarende til en 
afvigelse på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige 
budget 2020.  

 

 Der var oprindeligt budgetlagt med en udgift 
vedrørende øvrige finansforskydninger på 3,7 mio. 
kr. Regnskabsresultatet viser en indtægt på 24,3 
mio. kr. Dette skyldes bl.a. forskydninger 
vedrørende refusionstilgodehavender, 
grundkapitalindskud, hvor der ift. det afsatte 
budget er et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. Dette 
søges overført til 2021. Herudover dækker 
indtægten over kursreguleringer samt 
leverandørkreditter mv.  
 

 

Fortsatte effektiviseringer 
Furesø Kommune skal løbende drives enklere, bedre og 
billigere i overensstemmelse med den af Byrådet 
vedtagne ”Vision Furesø”, samt balancestrategien for 

R 
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Furesø Kommune, der er vedtaget med budget 2015. 
Det er en fælles målsætning for budgetaftaleparterne, 
at Furesø Kommune skal være en omsorgsfuld og 
effektiv kommune. 
 

 
 
 
Furesø Kommune har siden 2010 arbejde målrettet på 
at effektivisere driften, og der er over årene 
gennemført samlet over 400 initiativer, der har 
bidraget til, at kommunen i 2020 drives mere effektivt 
svarende til over 400 mio. kr.   
 
Idet 2020 har været et år, hvor økonomien i 
udgangspunktet hviler på en toårig budgetaftale 
gældende for både 2019-2020, er der i det vedtagne 
budget for 2020 blevet effektiviseret for yderligere 24 
mio. kr. på driften.    
 
Effektiviseringer fra 2010 – 2020 i mio. kr. 

 
 
 
Kassebeholdning 
Ved udgangen af år 2020 pr. 31. december udgjorde 
den faktiske kassebeholdning 98 mio. kr. Kommunens 
gennemsnitlige kassebeholdning, som er et udtryk for 
kommunens likviditet, udgjorde ved udgangen af 

regnskabsåret 283 mio. kr. mod 258 mio. kr. ultimo 
regnskabsåret 2019. 
 
 

Faktisk kassebeholdning   Mio. kr. 

Kassebeholdning - primo 2020 10,7 

Årets resultat 70,5 

Låneoptagelse 95,9 

Afdrag på lån -104,1 

Finansforskydninger i øvrigt 24,3 

Regulering af finansielle konti 0,7 

Kassebeholdning pr. 31.12.20 98,0 

 

Samlet vurdering 
Det samlede regnskabsresultat for 2020 viser, at der 
lægges 72,2 mio. kr. mere til de opsparede midler end 
forudsat i det oprindeligt vedtagne budget. 
Forvaltningen vurderer dog, at det økonomiske 
råderum reelt er forbedret med ca. 35-40 mio. kr. i 
2020. Det skyldes, at der med midtvejsreguleringen for 
2021 formentlig kommer et krav om tilbagebetaling af 
tilskud på beskæftigelsesdelen for 2020, såfremt 
kommunernes udgiftsniveau på området samlet set 
ender lavere end det udbetalte tilskud. De ca. 15-20 
mio. kr., som Furesø har modtaget for meget i tilskud 
på beskæftigelsesområdet, må derfor forventes delvist 
at skulle genbevilliges til dækning af en negativ 
efterregulering på midtvejsreguleringen i 2021. 
Herudover udgør uforbrugt grundkapital 18,2 mio. kr., 
som ligeledes indgår i det forbedrede regnskabsresultat 
for 2020. 
 
Samtidig viser regnskabsresultatet, at der er en 
markant forbedring af resultatet på den ordinære drift 
på 60,6 mio. kr. ift. oprindeligt budget. Dette selvom, at 
en række udgiftsområder har været presset i løbet af 
året, og at der er afholdt coronarelaterede udgifter for 
samlet 27,4 mio.kr. i 2020. Samtidig er det lykkedes at 
gennemføre et historisk højt anlægsniveau, hvor en 
lang række anlægsprojekter er fremrykket fra 2021 
begrundet i COVID-19 situationen.  
 
Samlet betyder det, at Furesø Kommune er kommet 
fornuftigt ud af et år, hvor der i budgetsituationen var 
en lavere driftsbalance og hvor der blev lagt væsentligt 
mindre til de opsparede midler.  
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egnskabsoversigt 

Mio.kr. 

Opr. 

budget 

2020 

Korr. 

budget  

2020 

(inkl. 

overførsler 

fra 2019) 

Regnskab 

2020  

Afvigelse 

ift. opr. 

budget 

2020 

Afvigelse 

ift. korr. 

budget 

2020 Regnskabs- 

redegørelsens 

afsnit 

            
 

A. Det skattefinansierede område           
 

Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning) -2.741.257 -2.796.581 -2.798.743 57.486 2.162  

Driftsudgifter (netto) -  2.566.214 2.589.614 2.567.277 -1.063 22.337  

heraf            
 

• Serviceudgifter *) 2.024.366 2.034.567 2.009.976 14.390 24.591 
 

• Overførselsudgifter 331.611 321.628 324.385 7.226 -2.757 
 

• Forsikrede ledige   52.985 77.023 77.338 -24.353 -315 
 

• Kommunal medfinansiering af sundhedsomr. (KMF)  169.996 169.996 169.756 240 240 
 

• Ældreboliger 1.402 1.396 828 574 568 
 

• Den centrale refusionsordning (SDE) -14.146 -14.996 -15.006 860 10 
 

Renter (netto) 23.397 18.510 19.195 4.202 -685  

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -151.646 -188.457 -212.271 60.625 23.814  

Anlægsudgifter  147.091 208.010 184.764 -37.673 23.246 
 

Anlægsindtægter -55.107 -81.361 -48.408 -6.699 -32.953 
 

Anlæg - i alt 91.984 126.649 136.356 -44.372 -9.707  

Resultat af det skattefinansierede område -59.662 -61.808 -75.915 16.253 14.107  

B. Det brugerfinansierede område             
Driftsvirksomhed 667 455 2.846 -2.179 -2.391   
Anlægsvirksomhed 6.500 2.000 2.615 3.885 -615   

Resultat af det brugerfinansierede område 7.167 2.455 5.461 1.706 -3.006  

Årets resultat i alt (A + B) -52.495 -59.353 -70.454 17.959 11.101 

Finansiering           
 

Optagne lån -69.700 -68.500 -95.900 26.200 27.400 
 

Afdrag på lån 104.142 104.264 104.061 81 203 
 

Øvrige finansforskydninger 3.687 2.521 -24.274 27.961 26.795 
 

Finansiering i alt 38.129 38.285 -16.113 54.242 54.398  

Forbrug af de opsparede midler (- = kassehenlæggelse) -14.366 -21.068 -86.567 72.201 65.499  
Negativt fortegn = indtægt/forbedring  /  positivt fortegn = udgift/forværring 

*) Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder, 

overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, 

nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger samt indtægter fra den centrale refusionsordning. 

 
  

R 
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Gennemsnitlig kassebeholdning jf. 

kassekreditregel  Mio. kr.   

 
Pr. 31.12.2020 283    
"Reservationer":      
Mellemværende med 

renovationsområdet  
-13   

 
Gennemsnitlig kassebeholdning  270    
Minimum kassebeholdning jf. 

finansiel strategi 

 

Kassehenlæggelse – Regnskab 2020 

-80 

 

87 

 

  
 

Kassehenlæggelse regnskab 2020 87   

Gennemsnitlig "fri" kassebeholdning 

korrigeret for minimumsbeholdning 

jf. finansiel strategi  

277        
    

Serviceramme Budget 2020 Vejl. service-

ramme jf. KLs 

udmelding - 

Justeret 

sigtepunkt 

sanktion  

juni 2020 

Opr. budget 

2020 

Regnskab  

2020 

Serviceudgifter - i alt 2.018,6 2.024,4 2.010,0 

Rummelighed ift. vejledende 

serviceudgiftsramme 
 -5,8 8,6 

 

Gennemsnitlig likviditet jf. 

kassekreditreglen 

     

Primo 2020 257,5 

Pr. 31.3.2020 255,4 

Pr. 30.6.2020 257,9 

Pr. 30.9.2020 264,8 

Pr. 31.12.2020 283,1 
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egnskabsredegørelse 2020 

Driftsregnskab for regnskabsår 2020  
(udgiftsbaseret regnskab) 
Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det 
skattefinansierede område, opgjort efter, at årets 
indtægter er fratrukket udgifter til drift, anlæg og 
renter i 2020 viser et overskud på 75,9 
mio. kr. Der er en række modsatrettede afvigelser på 
både indtægts- og udgiftssiden i forhold til oprindeligt 
budget.  
 
Der er en merindtægt på indtægtssiden på 57,4 mio. 
kr. sammenlignet med oprindeligt budget vedr. 
skatter, tilskud og udligning. Hovedparten vedrører 
midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2020 
på 26,8 mio. kr. til finansiering af forhøjede udgifter til 
dagpengemodtagere og midtvejsregulering af 
overførselsudgifter på 20,4 mio. kr., en negativ 
regulering vedr. ændrede pris- og lønskøn på 7,1 mio. 
kr., samt kompensation for COVID-19-relaterede 
udgifter. Det øvrige er ordinær midtvejsregulering af 
tilskud og udligning på i alt 3,6 mio. kr., som følge af 
ændret lovgivning mv. (DUT) for 4,1 mio. kr. samt 
efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 på 
1,3 mio. kr. 
Ikke mindst er der færre renteindtægter svarende til 
4,2 mio. kr. 
 
På udgiftssiden er afholdt flere driftsudgifter end 
forventet på udvalgsområderne svarende til 1 mio. kr. 
Merudgifter til anlæg udgør netto 44,4 mio. kr. 
Endeligt er der en forskydning i mellemregningen med 
forsyningsvirksomhederne svarende til 1,7 mio. kr.   
 

 

 
 
 

Forbrug af de opsparede midler på det samlede 
regnskab 2020 - Årets resultat  
I det oprindelige budget for 2020 var det forudsat, at 
årets resultat ville udvise et overskud på 52,5 mio. 
kr.  Årets resultat udgøres af årets indtægter 
fratrukket årets driftsudgifter, renter, anlægsudgifter 
og det brugerfinansierede område. 
 

Regnskab 2020 viser, at der er et overskud på 70,5 
mio. kr., hvilket betyder, at der er en afvigelse i 
forhold til det oprindelige budget 2020 på 19 mio. 
kr.(Se Regnskabsoversigten 2020 i forrige afsnit).  
Dette dækker dog over modsatrettede afvigelser i 
forhold til det oprindelige budget der fordeler sig som 
følger: 
 

Oprindeligt budget Mio. kr. 

Merindtægter vedr. skatter, tilskud m.v. 57,5 

Merforbrug på driften -1,0 

Mindreindtægter renter 4,2 

Flere anlægsudgifter -37,7 

Færre anlægsindtægter -6,7 

Mindreforbrug vedr. det 
brugerfinansierede område 

1,7 

I alt 17,9 

 
I forhold til det seneste korrigerede budget 
(budgetopfølgning III- forelagt Byrådet i november 
2020) er der en samlet afvigelse i form af et 
mindreforbrug på 11 mio. kr. (netto), som dækker 
over følgende afvigelser: 
 

Korrigeret budget Mio. kr. 

Merindtægter vedr. skat/refusion 
købsmoms 

2,2 

Mindreforbrug på driften 22,3 

Mindreindtægter vedr. renter -0,7 

Mindreforbrug på anlægsprojekter 23,2 

Mindreindtægter vedr. anlæg -33,0 

Merudgifter på det brugerfinansierede 
område 

-3,0 

I alt 11,0 

 
Skatter, tilskud og udligning   
Regnskabsresultatet viser en merindtægt på 2,2 mio. 
kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.  
 
Der er en merindtægt i forhold til korrigeret budget 
2020 fra tilskud og udligning på 3,5 mio. kr. 
Hovedparten er en efterregulering af den kommunale 
medfinansiering fra 2019. Fra skatter er der 
mindreindtægter på netto 0,7 mio. kr. De kommer 
bl.a. af efterregulering på indkomstskatten som følge 
af selvbudgettering og modsat højere indtægter fra 
grundskyld. Dertil er en regulering af momsrefusion 
vedr. 2018 og 2019, der er udgiftsført i 2020 på i alt 
0,6 mio. kr. 
 

 
 

R 
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Driftsudgifter  
De samlede driftsudgifter (netto) opdeles i henhold til 
Indenrigs- og Boligministeriets opgørelser i:   
 
  

 Serviceudgifter  

 Overførselsudgifter  

 Forsikrede ledige  

 Kommunal medfinansiering 
(aktivitetsbestemt) 

 Nettodriftsudgifter til ældreboliger  

 Den centrale refusionsordning  
 

I forhold til det seneste korrigerede budget viser 
regnskabet et samlet mindreforbrug på 22,3 mio. kr. 
fordelt med et mindreforbrug på serviceudgifterne 
(24,6 mio. kr.), kommunal medfinansiering af 
sundhedsområdet (0,2 mio. kr.) og ældreboliger (0,6 
mio. kr.) samt merforbrug vedrørende 
overførselsudgifter (3,1 mio. kr.). 

 

Serviceudgifter 
Serviceudgifterne udgør den største udgiftspost og 
defineres som de samlede nettodriftsudgifter 
fratrukket forsyningsvirksomheder, 
overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, 
aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. 
ældreboliger og indtægter vedr. den centrale 
refusionsordning.  
 
I regnskab 2020 ligger kommunens serviceudgifter 
14,4 mio. kr. under det oprindelige budgetlagte og 
som før nævnt 24,6 mio. kr. under det korrigerede 
budget 2020. Serviceudgifterne ligger 8,6 mio. kr. 
under den vejledende ramme udmeldt fra KL. Idet 
kommunerne i regnskab 2020 under et forventes at 
overholde budget 2020 på service og anlæg under et, 
forventes det ikke, at sanktionslovgivningen træder i 
kraft. Furesø Kommune forventes derfor ikke at blive 
omfattet af en regnskabssanktion i forhold til regnskab 
2020. 

 
I nedenstående tabel er opgørelsen af kommunens serviceudgifter 2020 vist.  
 
Tabel 1 - Serviceudgifter 

Mio. kr. 

Opr. budget 
2020 

Korr. budget 
2020 

Regnskab 
2020 

Afvigelse ml. 
opr. budget 
og regnskab 

Afvigelse ml. 
korr. budget 

2020 og 
regnskab 

Afvigelse ift. 
korr. budget 
2020 i pct. 

Serviceudgifter 2020 2,024,4 2.034,6 2.010,0 14,4 24,6 1,2 % 

 
 
Overførselsudgifter 
Overførselsudgifterne omfatter førtidspensioner, udgifter til integration, sygedagpenge, kontanthjælp, enkeltydelser, 
boligydelse til pensionister, boligsikring, revalidering, løntilskud til personer i fleksjob m.v., driftsudgifter til den 
kommunale beskæftigelsesindsats samt beskæftigelsesordninger. Dertil kommer udgifter til forsikrede ledige 
(herunder dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige).  

 
Tabel 3 - Overførselsudgifter 

Mio. kr. Opr. budget 
2020 

Korr. budget 
2020 

Regnskab 
2020 

Afvigelse ml. 
opr. budget 

2020 og 
regnskab 

Afvigelse ml. 
korr. budget 

2020 og 
regnskab 

Afvigelse ift. 
korr. budget 

2019 i % 

Overførselsudgifter  331,6 321,6 324,4 7,2 -2,8 -0,8 

Dagpenge til forsikrede ledige 53,0 77,0 77,3 -24,3 -0,3 -0,3 

Overførselsudgifter - i alt  384,6 398,6 401,7 -17,1 -3,1 -0,8 

 
Der er en samlet afvigelse på 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og en afvigelse på 0,8 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget.  
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Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet 
(KMF) 
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) 
har et korrigeret budget på 170 mio. kr. og et forbrug 
på 169,8 mio. kr. (netto). Der er dermed balance 
mellem forbrug og budget. Dette skyldes, at 
betalingerne for kommunal medfinansiering i 2020 i 
hele Danmark er blevet fastfrosset på kommunens 
budgetniveau, som kommer af problemer for 
Sundhedsministeriet med at levere aktivitetsdata i 
2020. 

 
Tabel 4 – Kommunalmedfinansiering (aktivitetsbestemt) 

Mio. kr. Opr. budget 
2020 

Korr. budget 
2020 

Regnskab  
2020 

Afvigelse ml. 
opr. budget 

2020 og 
regnskab 

Afvigelse ml. 
korr. budget 

2020 og 
regnskab 

Afvigelse ift. 
korr. Budget i 

% 

Kommunal medfinansiering 170,0   170,0 169,8 0,2 0,2 0,1 % 

 
Renter  
I forhold til det oprindelige budget på 23,4 mio. kr. 
(netto) har kommunen haft renteudgifter for i alt 19,2 
mio. kr. (netto), hvilket svarer til en forskel på 4,2 mio. 
kr. Mindreindtægten skyldes mindre afkast på den del 
af beholdningen, der administreres af kommunens 
kapitalforvaltere.  
 
Resultat af ordinær driftsvirksomhed  
Fratrækkes årets udgifter (driftsudgifter og 
renteudgifter) fra kommunens driftsindtægter fås 
resultatet af den ordinære driftsvirksomhed.  
 
I 2020 er der et overskud på 212,3 mio. kr. mod 
oprindeligt budgetlagt 151,6 mio. kr. Forbedringen 
skyldes primært merindtægter vedr. tilskud og 
udligning, samt færre renteindtægter (4,2 mio. kr.).  

 

Anlægsudgifter (skattefinansieret område)  
Anlægsregnskabet viser et samlet anlægsresultat på 
136,4 mio. kr. (netto) fordelt med 184,8 mio. kr. på 
udgiftssiden og 48,4 mio. kr. på indtægtssiden. Der er 
et merforbrug på knap 10 mio. kr. (netto) i forhold til 
det korrigerede budget. For nærmere beskrivelse af 
anlægsregnskabet henvises til afsnittet om anlæg.   
 

Resultat af det skattefinansierede område  
Fratrækkes anlægsudgifter (netto) fra det ordinære 
driftsresultat fås resultatet af det skattefinansierede 
område.  
I regnskab 2020 er der et overskud på 75,9 mio. kr. i 
forhold til et budgetlagt overskud på 59,6 mio. kr.   

 

Det brugerfinansierede område  

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 1,7 

mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget 

2020. Det dækker over et merforbrug på 2,1 mio. kr. 

vedrørende driften og et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. 

i anlæg. Mindreforbruget er på 3,0 mio. kr. i forhold til 

korrigeret budget 2020.   

 
   
 

 
 
Drift (Renovation)  
Forsyningsområdet har et korrigeret udgiftsbudget på 
46,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 
46,0 mio. kr. Det giver et nettobudget på 0,5 mio. kr. 
Resultatet viser et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. 
(netto) i forhold til korrigeret budget, fordelt med 
merudgifter på 1,5 mio. kr. og mindreindtægter på 0,9 
mio. kr.  
Merforbruget på udgiftssiden skyldes dels, at 
transportomkostningerne gennemgående har været 
stigende gennem flere år og blev i 2020 tillige påvirket 
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af en række ekstra tømninger i forbindelse med, at 
Ressourceindsamling omlagde ruter i efteråret. 
Herudover har der været flere udgifter til 
genbrugsstationerne, hvor der dels har været ekstra 
bemanding til vejledning i forbindelse med Corona, 
ekstra udgifter til en grabber på Værløse 
Genbrugsstation til øgede mængder affald samt en 
udvidelse af åbningstiden med en time dagligt på 
Værløse Genbrugsstation. 
 
De manglende indtægter kan overvejende henføres til 
lavere indtægter fra salg af genanvendeligt affald. 
  

Anlæg (Renovation)  
På det brugerfinansierede anlægsområde var der i 
2020 et korrigeret udgiftsbudget på 2,0 mio. kr. 
Regnskabet viser et forbrug på 2,6 mio. kr. 

  
Årets resultat  
Sammenlægges henholdsvis det skattefinansierede 
resultat og det brugerfinansierede resultat fås årets 
resultat, som er et overskud på 70,4 mio. kr. 
Overskuddet skal finansiere kommunens gældsafdrag 
samt øvrige finansielle poster jf. nedenfor.   
 

 
 
Finansiering  
De finansieringsmæssige omkostninger udgør et 
samlet mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i 2020, hvilket 
er en forbedring ift. det forventede finansielle træk på 
38,1 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Dette skyldes en 
række bevægelser på de finansielle poster jf. 
nedenfor. Samlet betyder dette, at der i 2020 er en 
forøget opsparing svarende til 86,5 mio. kr.   
 

Optagne lån 
I henhold til budgettet er der er optaget lån for 95,9 
mio. kr. Låneoptagelsen er fordelt med 18,2 mio. kr. til 
”Indefrysningslån”, 34,5 mio. kr. vedrørende 
energibesparende foranstaltninger, 27,4 mio. kr. i 
fremrykkede anlægsmidler i forbindelse med COVID-
19, 13,5 mio. kr. vedr. lånetilsagn Indenrigs- og 
Boligministeriet samt 2,0 mio. kr. til lån til betaling af 
ejendomsskatter.   
 

 
Afdrag på lån 

Der er i 2020 afdraget 104 mio. kr. på kommunens 
gæld. Hovedparten af dette afdrag vedrører det lån, 
som kommunen optog i kommunekredit i 2016, som 
afløste kommunens statslån (jf. Furesøaftalen). De 
årlige ydelser på dette lån er årligt knap 124 mio. kr., 
hvoraf afdraget udgør 95,8 mio. kr. i 2020.     

 

Øvrige finansforskydninger  

Balanceforskydninger viser de årlige forskydninger på 
Furesø Kommunes finansielle status samt kommunens 
balanceposter, dvs. kortfristet og langfristet gæld og 
tilgodehavender. Balanceforskydninger består bl.a. af 
mellemregning mellem årene, forskydninger i 
kommunens restancer og forudbetalte refusioner. De 
fleste balanceposter har ingen bevillingsmæssig 
betydning, men udelukkende en finansiel betydning, 
fordi posterne har stor likviditetspåvirkning indenfor 
året og på tværs af år. Der er kun lagt budget på 
relativt få af kontiene på konto 8, da der ikke er tale 
om konti med mer- og mindreforbrug, men om 
forskydninger på balancen.  

Der var oprindeligt budgetlagt med en udgift 
vedr. øvrige finansforskydninger på 3,7 mio. kr. 
Regnskabsresultatet viser en indtægt på 24,3 
mio.kr. ift. budgetlagt. Dette skyldes bl.a. 
forskydninger vedrørende 
refusionstilgodehavender, grundkapitalindskud, 
hvor der ift. det afsatte budget er et 
mindreforbrug på 18,2 mio. kr. Dette søges 
overført til 2021. Herudover dækker indtægten 
over kursreguleringer samt leverandørkreditter 
mv.  
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0M_jxqLhAhUE5aYKHdAEDEkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.profcoach.dk/penge/kontantlaan-laan-penge-nemt-og-hurtigt/&psig=AOvVaw3Pq4GFxtXaxgTHaLK9BlG0&ust=1553784032365555
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ikviditet 

 

Likviditetsudviklingen 
Furesø Kommune følger udviklingen i kommunens 
likviditet, og foretager kvartalsvis indberetning til 
Indenrigs- og Boligministeriet. I forhold til den såkaldte 
kassekreditregel skal kommunen dagligt opgøre sin 
kassebeholdning som et gennemsnit af de sidste 12 
måneders likvide beholdning. Reglen foreskriver, at 
kassebeholdningen, opgjort efter denne metode, altid 
skal være større end 0. Såfremt det ikke er tilfældet vil 
kommunen blive sat under administration af 
Indenrigs- og Boligministeriet. 
 
Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgør 283 
mio. kr. ultimo regnskabsåret 2020. Ved udgangen af 
regnskabsår 2019 udgjorde den tilsvarende likviditet 
258 mio. kr. Opgørelsen viser, at Furesø Kommune 
overholder kassekreditreglen. Der var i regnskab 2019 
en fejl i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet, 
der fejlagtigt var angivet til 268 mio. kr. Beregningen 
blev efterfølgende kvalificeret i forbindelse med 
budgetopfølgning 2020 og godkendt af kommunens 
revision, og efterfølgende indberettet til Indenrigs- og 
Boligministeriet. 
 
I henhold til kommunes balancestrategi, der er 
vedtaget af Byrådet i forbindelse med budget 2015, 
skal kommunens kassebeholdning opgjort efter 
kassekreditreglen, minimum udgøre 80 mio. kr. 
svarende til ca. 2.000 kr. pr borger. I det lys er 
kommunens gennemsnitslikviditet ultimo 2020 
væsentligt højere end kommunens måltal.  
 
Regnskabsresultatet viser, at der er sket en forbedring 
af de opsparede midler med 86,5 mio. kr., hvilket er 
72,2 mio. kr. mere end i oprindeligt budget. Det 
skyldes højere indtægter fra tilskud på 
beskæftigelsesområdet, ikke afholdte udgifter på 
driften og forskydninger i udgifter til grundkapital til 
2021.  
 
Anlægsområdet har for 2020 helt ekstraordinært ikke 
bidraget til at øge de opsparede midler. På 
anlægsområdet er der afholdt netto 37,7 mio. kr. 
mere i udgifter end oprindeligt budgetlagt. Det er 
udtryk for et historisk højt anlægsniveau, hvor der er 
afholdt udgifter for i alt 184,8 mio. kr. De fremrykkede 
anlægsprojekter fra 2021 til 2020 påvirker ikke de 
opsparede midler, da de er 100 % lånefinansieret.  
 

Primo regnskabsåret 2020 udgjorde Furesø Kommunes 
likvide beholdning 10,7 mio. kr. Ultimo regnskabsåret 
er kommunens likvide beholdning steget til 98 mio. kr.  

Faktisk kassebeholdning   Mio. kr. 

Kassebeholdning - primo 2020 10,7 

Årets resultat 70,5 

Låneoptagelse 95,9 

Afdrag på lån -104,1 

Finansforskydninger i øvrigt 24,3 

Regulering af finansielle konti 0,7 

Kassebeholdning pr. 31.12.20 98,0 

 
Forskydninger i kommunens kassebeholdning kan 
bl.a. henføres til: 

 Regulering på kommunens obligationsbeholdning 

 Ændringer i gæld 

 Ændrede betalingsmønstre vedr. kommunens 
aktiver og passiver 

 Forbrug af de opsparede midler – som følge af 
investeringer  

 Ændringer i kommunens korte og langfristede 
tilgodehavender 

 Grundkapitalindskud 
 
Kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel samt 
den gennemsnitlige kassebeholdning i 2020 kan ses på 
næste side. 
 
 
 

L 
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Den grønne graf angiver den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet efter kassekredit reglen (de sidste 12 måneder). 
Den blå graf angiver den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet efter den faktiske beholdning de sidste 30 dage. 

 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

 400.000

 450.000

Daglig opgørelse Kassekreditregel

Hele 1.000 kr.
Likviditet regnskab 2020



Furesø Kommune – Regnskab 2020             
                                                                                                                                                                            
 
 

18 

Obligations- og aktiebeholdninger  
I henhold til Furesø kommunes finansielle strategi kan 
kommunens likviditet anbringes som aftaleindskud i 
pengeinstitutter eller i obligationer og aktier med 
henblik på at optimere renteindtægterne.  
 
Furesø Kommunes likviditet består af en beholdning 
hos kommunens faste bankforbindelser, som bruges til 
at betale de løbende regninger mv. En større del af 
kassebeholdningen er, sammen med de deponerede 
midler, anbragt i obligationer og aktier.   
 
Furesø Kommune benytter fire kapitalforvaltere hhv. 
Nykredit, Nordea, Danske Bank samt Miranova. 
Kapitalforvalterne er reguleret af Furesø Kommunes 
finansielle strategi, der sætter overordnede rammer 
for placeringen af midler. Overordnet skal 
investeringen placeres med maksimalt 25 % i 
investeringsforeninger der investerer i aktier. Resten 
skal placeres i danske obligationer. 

Forvaltningen modtager månedligt rapportering fra 
hver kapitalforvalter, hvor det fremgår, hvilket 
resultat, der er opnået i den enkelte måned, ligesom 
det fremgår hvilket resultat, der er opnået siden 
aftalernes indgåelse.  
 
Økonomiudvalget traf i møde ultimo oktober 2016 
beslutning om, at kommunen skulle investere på en 
måde, så man undgik at investere i aktier, der er 
bundet i aktiviteter vedrørende fossile brændstoffer, 
uden at det påvirkede afkastet.  
 
Ved udgangen af regnskabsår 2020 har Furesø 
kommune placeret 406,3 mio. kr. hos kommunens 4 
kapitalforvaltere. Fordelingen mellem 
kapitalforvalterne fremgår af nedenstående. Primo 
2019 var beholdningen til sammenligning 397,5 mio. 
kr., hvilket betyder, at der har været en gevinst 
svarende til 8,9 mio. kr.  
 

 

Hele 1.000 kr. Primo- 
beholdning 

Ultimo-
beholdning 

   

Egen obligationsbeholdning (9.22) -59.769 -59.210 

Deponerede midler (9.27) 119.395 96.416 

I alt 59.626 37.206 

 

Obligations- og aktiebeholdninger  
Opgjort pr. 31.12.2020 

Beholdning 

primo 

Årets 

kursgevinst 

Beholdning 

ultimo 

Afkast i 2020 i 

pct.* 
Hele 1.000 kr. 

          

Nykredit 145.385 2.415 147.801 1,7 % 

          

Danske Bank 67.558 1.032 68.590 1,5 % 

          

Nordea 150.116 2.823 152.939 1,9 % 

          

Miranova 34.397 2.599 36.996 7,6 % 

          

I alt 397.457 8.869 406.326 2,2 % 

*egen beregning 
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nlæg - Brutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opr. 
budget 

147,1 
mio. kr. 

Overført fra 
2017

52,4 mio. kr. 

Budget-
opfølgning I, 

II og III 

8,5 mio. kr.

I alt 
Korrigeret 

budget 

208,0

Regnskab 
2019 

184,8 mio. 
kr.

Mindreforbrug 
i fht. korr. 

budget

23,2 mio. kr. 

Projekter under ØU - 2,0 mio. kr. 

Projekter under UDI - 1,5  mio. kr.  

Projekter under KFIU  - 2,2 mio. kr. 

Projekter under USS - 0,3, mio. kr.  

Projekter under UBE - 0,1 mio. kr 

Projekter under UNMG - 54,0 mio. kr. 

A 

Overførsel til 2020 til 2021: 
• Ønsket ved BO I-III    38,1 mio. kr. 
• Mindreforbrug regnskab 2020 22,0 mio. kr. 

Samlet overførsel til 2021                        60,1 mio. kr.  
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esultatopgørelse – udgiftsbaseret 2020 

Hele 1.000 kr. 

Opr. 

budget 

2020 

Till. bev.  

2020 

Korr. 

budget 

2020 

Regnskab  

2020 

Afvigelse 

ift. opr. 

budget 

Afvigelse 

ift. korr. 

budget 

 
               
Det skattefinansierede område       Noter 

        

A: Driftsvirksomhed              

1. Driftsindtægter              

Skatter  -2.746.962 0 -2.746.962 -2.746.243 -719 -719 Note 1 

Tilskud og udligning 5.705 -55.324 -49.619 -53.104 58.809 3.485  

Købsmoms     0 605 -605 -605 Note 2 

I alt driftsindtægter -2.741.257 -55.324 -2.796.581 -2.798.743 57.486 2.162  

               

2. Nettodriftsudgifter              

Økonomiudvalget 254.050 -15.448 238.602 238.262 15.788 340  

Udvalg for digitalisering og innovation 38.793 2.889 41.682 40.441 -1.648 1.241  

Udvalg for dagtilbud og familier 320.892 3.509 324.400 322.488 -1.597 1.912  

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 490.967 -1.328 489.640 484.693 6.275 4.947  

Udvalg for kultur, fritid og idræt 82.755 3.366 86.122 85.421 -2.666 700  

Udvalg for beskæftigelse og erhverv 383.323 10.433 393.756 395.194 -11.871 -1.438  

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et 

godt seniorliv 

800.051 21.928 821.979 812.896 -12.845 9.083  

Udvalg for natur miljø og grøn omstilling 195.939 -1.696 194.243 188.830 7.109 5.412  

Udvalg for byudvikling og bolig -556 -253 -809 -949 394 141  

I alt nettoudgifter 2.566.215 23.400 2.589.615 2.567.277 -1.062 22.338 Note 3 

               

A: Driftsresultat -175.042 -31.924 -206.966 -231.466 56.424 24.500  

               

B: Anlægsvirksomhed:              

1. Nettoanlægsudgifter/indtægter              

Økonomiudvalget -49.970 -13.916 -63.886 -34.088 -15.882 -29.798  

Udvalg for digitalisering og innovation 5.700 -3.096 2.604 2.028 3.672 576  

Udvalg for kultur, fritid og idræt 7.794 1.770 9.564 8.334 -540 1.230  

Udvalg for beskæftigelse og erhverv 0 130 130 130 -130 0  

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et 

godt seniorliv 

3.250 -2.914 336 38 3.212 298  

Udvalg for natur miljø og grøn omstilling 125.110 52.680 177.790 159.802 -34.692 17.988  

Udvalg for byudvikling og bolig 100 11 111 111 -11 0  

I alt nettoanlægsudgifter 91.984 34.665 126.649 136.356 -44.372 -9.707 Note 4 

               

C: Renter:              

Renteudgifter 30.397 -463 29.934 29.382 1.015 552 Note 5 

Renteindtægter -7.000 -4.424 -11.424 -10.187 3.187 -1.237  

I alt nettorenter 23.397 -4.887 18.510 19.195 4.202 -685  

               

D: Samlet resultat (A+B+C) -59.661 -2.146 -61.807 -75.915 16.254 14.108  

R 
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Hele 1.000 kr. 

Opr. 

budget 

2020 

Till. bev.  

2020 

Korr. 

budget 

2020 

Regnskab  

2020 

Afvigelse 

ift. opr. 

budget 

Afvigelse 

ift. korr. 

budget 

 
               
               

Det brugerfinansierede område              

               

A: Driftsvirksomhed              

Renovation 667 -212 455 2.846 -2.179 -2.391  

Drift i alt  667 -212 455 2.846 -2.179 -2.391  

               

B: Anlægsvirksomhed              

Renovation 6.500 -4.500 2.000 2.615 3.885 -615  

Anlæg i alt 6.500 -4.500 2.000 2.615 3.885 -615 Note 8 

               

Sum (A+B) 7.167 -4.712 2.455 5.461 1.706 -3.006  

               

Samlet resultat:              

Det skattefinansierede område -59.661 -2.146 -61.807 -75.915 16.254 14.108  

Det brugerfinansierede område 7.167 -4.712 2.455 5.461 1.706 -3.006  

F: Samlet resultat  -52.495 -6.858 -59.352 -70.454 17.960 11.102  

Note: Positivt fortegn (+) = Indtægt/overskud. Negativt fortegn (-) = Udgift/underskud. 
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Noter 

 
Note 1 
Kommunens skatter kan opgøres således: 
 
 Hele 1.000 kr. 

Kommunale indkomstskatter 2.390.867 
Selskabsskatter 36.134 
Diverse andre skatter 5.247 
Grundskyld 303.091 
Dækningsafgift 10.904 
I alt 2.746.243 
 
 

Note 2 
Købsmoms 

Merudgiften kan henføres til den endelige afregning af 
moms for regnskabsåret 2018 og 2019 som har 
medført, at der er udgifter for 0,6 mio. kr. mere end 
forventet ved det oprindeligt budget.  
 

Note 3 
I alt nettodriftsudgifter 

Årsagen til afvigelsen i forhold til det korrigerede 
budget kan henføres til, at der på enkelte områder er  
afholdt færre udgifter/indgået flere indtægter end 
forventet efter budgetopfølgningen.  
 

 

 
Note 4 
Anlægsområdet 

Anlægsregnskabet viser et samlet anlægsresultat på 
136,4 mio. kr. (netto) fordelt med 184,8 mio. kr. på 
udgiftssiden og 48,4 mio. kr. på indtægtssiden. Dette 
resultat dækker over store variationer, idet der er 
overført bevillinger fra 2019 på i alt 52,4 mio. kr. 
Samtidig med, at anlægsbudgettet i løbet af året, er 
opjusteret med 8,5 mio. kr. (netto) som følge af 
forskydninger i projekterne mellem 2020 og 2021 samt 
fremrykkede anlægsprojekter sfa. COVID-19. 
 

Note 5 
Renteindtægter og renteudgifter 

Som følge af kommunens investering i obligationer 
samt samarbejdet med porteføljemanagere er der 
indgået færre renteindtægter, aktieudbytter mv. end 
der oprindelig var budgetteret. Mindreindtægten 
udgør 0,7 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget. 
 

Note 6 
Driftsvirksomhed - renovationsområdet 

Årsagen til mindre udgiften på området i forhold til 
det oprindelige budget skyldes blandt andet, at der er 
indgået flere indtægter i form af brugerbetalinger 
under renovationsområdet.
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inansieringsoversigt 

Hele 1.000 kr. 
Opr. budget 

2020 

Tillægsbev. 

2020 

Korr. budget 

2020 

Regnskab  

2020 

Saldo       

2020 

            
Likvid beholdning primo          10.730 

            
Tilgang af likvide aktiver:           

Årets resultat (fra resultatopgørelsen) -52.495 -6.858 -59.352 -70.454   

Låneoptagelse mv.  -68.500 -27.400 -95.900 -95.900   

Finansforskydninger mv.  3.687 -1.166 2.521 -24.274   

            
Anvendelse af likvide aktiver:           

Afdrag på lån  104.142 122 104.264 104.061   

Regulering af finansielle konti    -731   

            
Årets nettotilgang likvide aktiver        -87.298   

           
Likvid beholdning ultimo          98.028  

 
Ovenstående oversigt viser, hvorledes kommunens likvide beholdning har ændret sig, når der tages udgangspunkt i 
det udgiftsbaserede regnskab. 
 
Oversigten viser, at kommunens likvide beholdning ændres med andre elementer end årets resultat f.eks. 
lånoptagelse, afdrag på lån samt regulering af finansielle konti, herunder regulering af kommunens 
obligationsbeholdning i Nykredit.  
 
Der er i 2020 optaget lån på følgende områder: 

Område Mio. kr. 

Lån til betaling af ejendomsskatter 2,0 

    
Energibesparende foranstaltninger:   

Energiforanstaltninger 23,8 

Klimatilpasning 0,8 

Energi- og teknikområdet (drift) 1,4 

Keep Focus samt ejendomsprogram 1,0 

Kommunale energimedarbejdere 1,0 

I-lån 18,5 

Svømmehal 6,5 

    
Lånetilsagn fra ØIM:   

Etablering af botilbud for socialt udsatte voksne 8,1 

Botilbud Søndersø  5,4 

Samlet låneoptagelse fra BOIII 68,5 

  
COVID-19 (fremrykning af anlæg fra 2021 til 2020) 27,4 

Samlet låneoptagelse (inkl. COVID-19) 95,9 

F 
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inansiel status 

Hele 1.000 kr. 

  

Primo   

saldo 

2020 

Forbrug  

regnskab 

2020 

Ultimo 

saldo  

2020 

Noter 

            

8 Aktiver 3.534.089 274.211 3.808.300   

922 Likvide aktiver 10.730 87.298 98.029 Note 1 

092201 Kontante beholdninger 159 -64 95   

092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -327.117 77.934 -249.183   

092208 Realkreditobligationer 337.688 9.428 347.116   

925 Tilgodehavender hos staten 12.210 2.106 14.316   

092512 Refusionstilgodehavender 126 -234 -109   

092513 Andre tilgodehavender 12.084 2.341 14.425 Note 2 

928 Kortfristede tilgodehavender 84.962 86.832 171.793   

092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 60.317 -15.209 45.108 Note 3 

092815 Andre tilgodehavender 6.094 488 6.582   

092817 Mellemregninger med foregående og følgende 

regnskabsår 

-5.200 104.060 98.861 Note 4 

092818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 

overenskomst 

23.750 -2.507 21.243 Note 5 

932 Langfristede tilgodehavender 1.270.816 9.324 1.280.141   

093220 Pantebreve 24.778 105 24.883   

093221 Aktier og andelsbeviser m.v. 869.867 10.657 880.524  Note 6 

093223 Udlån til beboerindskud 8.454 -273 8.181   

093224 Indskud i Landsbyggefonden 0 0 0 Note 7 

093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 248.322 21.815 270.137 Note 8 

093227 Deponerede beløb for lån m.v. 119.395 -22.979 96.416 Note 9 

935 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -28.755 5.448 -23.307   

093535 Andre forsyningsvirksomheder -28.755 5.448 -23.307   

938 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller afbetaling -5 -1 -6   

093837 Staten -5 -1 -6   

942 Aktiver tilhørende fonde 378.620 -5.629 372.992   

094242 Legater 596 0 596   

094243 Deposita 378.024 -5.629 372.395   

958 Materielle anlægsaktiver 1.777.745 89.133 1.866.878 Note 10 

095880 Grunde 599.897 8.785 608.682   

095881 Bygninger 968.882 2.412 971.294   

095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 

transportmidler 

93.380 -2.383 90.997   

095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 1.688 -66 1.622   

095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og 

forudbetalinger 

113.898 80.384 194.282   

962 Immaterielle anlægsarbejder 604 -302 302 Note 11 

096285 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle 

anlægsarbejder 

604 -302 302   

968 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 27.162 0 27.162   

096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 27.162 0 27.162 Note 12 

         

F 
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Hele 1.000 kr. 

  

Primo   

saldo 

2020 

Forbrug  

regnskab 

2020 

Ultimo 

saldo  

2020 

Noter 

            

9 Passiver -3.534.089 -274.211 -3.808.300   

945 Passiver tilhørende fonde -381.236 5.786 -375.450   

094546 Legater -596 0 -596   

094547 Deposita -380.640 5.786 -374.854 Note 13 

950 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -10.000 8 -9.992   

095050 Kassekreditter og byggelån -10.000 8 -9.992 Note 14 

951 Kortfristet gæld til staten -5.407 459 -4.948   

095152 Anden gæld -5.407 459 -4.948   

952 Kortfristet gæld i øvrigt -149.441 -93.849 -243.290   

095253 Kirkelige skatter og afgifter -167 -636 -803 Note 15 

095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalings-

modtager 

-149.903 -19.658 -169.561 Note 16 

095259 Mellemregningskonto 871 -73.572 -72.702 Note 17 

095261 Selvejende institutioner med overenskomst -242 18 -224   

955 Langfristet gæld -2.518.842 -110.591 -2.629.433   

095563 Selvejende institutioner med overenskomst -19.461 2.259 -17.202   

095570 Kommunekreditforeningen -2.480.322 9.045 -2.471.277 Note 18 

095573 Lønmodtagernes Feriemidler 0 -124.619 -124.619 Note 19 

095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -13.607 1.276 -12.331   

095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -5.452 1.448 -4.004   

972 Hensatte forpligtelser -234.706 29.901 -204.805   

097290 Hensatte forpligtelser -234.706 29.901 -204.805 Note 20 

975 Egenkapital -234.457 -105.925 -340.382 Note 21 

097591 Modpost for takstfinansierede aktiver -5.831 341 -5.490   

097592 Modpost for selvejende institutioners aktiver -105.577 5.386 -100.191   

097593 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.694.102 -94.558 -1.788.660   

097599 Balancekonto 1.571.053 -17.094 1.553.959   
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Noter – aktiver 

 

Note 1 
Likvide aktiver 
Saldoen er udtryk for kassebeholdningens samlede 
størrelse ultimo regnskabsåret. Den består af 
kommunens kontante beholdninger, indskud i 
pengeinstitutter og kommunens obligationsbeholdning 
samt kapitalforvalternes aktie- og 
obligationsbeholdning. Saldoen er forøget med 87,3 
mio. kr. i løbet af året, som følge af øget indskud i 
pengeinstitutter. 
 

Note 2 
Tilgodehavender hos staten 
Saldoen er udtryk for kommunens tilgodehavende 
vedrørende restanceført momsrefusion vedr. 2020, der 
modtages med 1/12-delsafregningen i marts 2021. 
 

Note 3  
Tilgodehavender i betalingskontrol 
Saldoen indeholder kommunens restancer, samt 
fakturaer der er oprettet i 2020, men først har 
betalingsfrist i 2021.  
Kommunens restancer hos borgere, andre kommuner, 
regioner mv. udgør pr. 31.12.2020 35,0 mio. kr. De 
resterende 10,1 mio. kr. har først betalingsfrist i 2021.  
Restance udviklingen fra ultimo 2019 til ultimo 2020 er 
3,2 mio. kr. Se bilag Restance – afsnit D. Til 
sammenligning med 2019, har der i 2020 været større 
fokus på at betale fakturaer løbende som følge af 
COVID19. 

 
Note 4 
Mellemregning med foregående og følgende 
regnskabsår 
Posten skal ses i sammenhæng med funktion 9.52.59 
mellemregning. Bevægelsen er udtryk for forskydninger 
i kort og langfristet gæld, likvide aktiver og 
periodisering af indtægter og udgifter mellem 
regnskabsårene. 
 

Note 5 
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 
med overenskomst 
Bevægelsen på 2,5 mio. kr. skyldes, at der er foretaget 
en korrigering af Ryetbo`s regnskabstal fra årsregnskab 
2018 i 2019. De selvejende institutioners årsregnskab 
bogføres med et års forskydning i det kommunale 
regnskab, dvs. 2019 bogføres i 2020, pga. deres 
regnskabsaflæggelse ligger senere på året end 
kommunens.  

 
Note 6 
Aktier og andelsbeviser 
Kontoen for aktier og andelsbeviser indeholder 
kommunens andele i bl.a. HMN, IT-forsyningen, 
Frederiksborg Brand og Redning samt Vest 
Forbrænding. Kontoen skal optages til indre værdi efter 
ejerandel.  
Den resterende stigning kan tilskrives almindelige 
opskrivninger af værdierne i selskaberne.  

  

Selskab 
(hele 1.000 kr.) 

Egenkapital Oprindeligt  
indskud 

Ejerandel  
(pct.) 

Indre værdi  
primo 2020  - 
Furesø 
Kommunes 
andel 

Indre værdi  
ultimo 2020 –
Furesø 
Kommunes 
andel 

HMN 1.409.971 1.053 2,08 28.412 17.785 

I/S Vestforbrænding 957.669 2.153 4,36 39.566 41.074 

Novafos 10.685.803  7,5 797.871 818.177 

IT-Forsyningen  12.194  27 3.735 3.311 

Frederiksborg brand og 
redning 

4.169  12,2 284 175 

Samlet værdi ult. 2020*    869.867 880.524 

*Vest Forbrænding, Novafos, It-forsyningen, Frederiksborg brand og redning og HMN er medtaget med værdi 

ultimo 2019 da, vi ikke har modtaget regnskab for 2020.  

 

  



Furesø Kommune – Regnskab 2020       
                                                                                                                                                                            
 
 

 28 

Note 7 

Indskud i Landsbyggefonden 
Indskuddet er i henhold til gældende regler optaget til 
0 kr. Der er nedskrevet 141,1 mio. kr. ultimo 2020 jf. 
Bilag G. Beløbet aktiveres i det efterfølgende 
regnskabsår.  
 

Note 8 
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
Kontoen indeholder blandt andet de lån, som 
kommunen har ydet til pensionister til dækning af 
ejendomsskatter. Siden ultimo 2019 er dette beløb 
faldet med 2,7 mio. kr. Ultimo regnskabsåret udgør de 
ydede lån til ejendomsskatter 225 mio. kr. 

 
Note 9 
Deponerede beløb for lån m.v. 
De deponerede beløb udgør i alt 96,4 mio. kr.  
 
Der er ultimo regnskabsåret henlagt 25 mio. kr. vedr. 
den såkaldte Furesøaftale. Denne deponering frigives 
med 20 mio. kr. årligt.  
 
Ultimo 2020 er der deponeret 28 mio. kr., som kan 
henføres til kommunens opførelse af nyt plejecenter i 
Farum Midtpunkt - Svanepunktet.  
 
Der er ultimo 2020 desuden deponeret sammenlagt 
33,9 mio. kr. i forbindelse med salget af HMN. 
 
I forhold til Ny Vestergårdsvej er der i slutningen af 
2020 deponeret 6,5 mio. kr. som kan henføres til 
Widex-bygningen, der fremover er ramme om Furesøs 
hjemme- og sygepleje. 
 

Deponering 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Furesø aftalen      

Primo 45,0 -
25,0 

5,0   

Frigivelse -20,0 -
20,0 

-5,0   

Ultimo 25,0 5,0 0,0   

      

Svanepunktet      

Primo 29,4 28,0 26,6 25,2 23,8 

Deponering 2020 2021 2022 2023 2024 

      

Frigivelse -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Ultimo 28,0 26,6 25,2 23,8 22,4 

      

Salg af HMN      

Primo 38,2 33,9 29,5 25,2 20,9 

Frigivelse -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 

Yderligere 
deponering ifm. 
udlodning 

     

Ultimo 33,9* 29,5 25,2 20,9 16,6 

      

Ny 
Vestergårdsvej 
21-23 (Widex) 

     

Primo 6,8 6,5 6,2 5,9 5,6 

Frigivelse -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Ultimo 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 

*Tabellen afspejler den løbende frigivelse af HMN-

deponeringen. Der er ved en fejl bogført et mindre 
beløb til frigivelse, som der korrigeres for i 2021. 
 
Note 10 
Materielle anlægsaktiver 
Kommunens materielle anlægsaktiver er en opgørelse 
over Furesø Kommunes fysiske aktiver. 
Aktiverne er typisk optaget til kostpris, og der foretages 
årlige afskrivninger i forhold til den forventede levetid. 
Der er en samlet opskrivning på 89 mio. kr. i 2020, der 
bl.a. kan henføres til anlægsprojektet Energirenovering 
af kommunens bygninger, der forventes af højne 
bygningsmassens værdi.   
 

Note 11 
Immaterielle aktiver 
Kommunens immaterielle aktiver indeholder typisk IT-
programmer mv., der anvendes til drift af kommunens 
IT. Disse er optaget til kostpris og afskrives over den 
forventede levetid. 
 

Note 12 
Omsætningsaktiver – fysiske anlæg til videresalg 
Området indeholder den forventede værdi af grunde 
mv., der er sat til salg. 
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Noter – passiver 

 

Note 13 
Deposita 
Kontoen skal ses sammen med deposita under 
aktiverne og indeholder bl.a. en registrering af fx 
skadesløsbreve, der er udstedt til sikring af kommunens 
lån til betaling af ejendomsskatter. Herudover er der 
udstedt yderligere garantier ift. entrepriser. 
 

Note 14 
Kassekreditter og byggelån 
Byrådet godkendte den 27. marts 2019 pkt. 5, at der 
optages en byggekredit hos Kommunekredit til 
finansiering af klimatilpasningsprojektet på 
Søndergårdsvej. Kreditten svarer til den del af 
anlægsprojektet, som Furesø Kommune er forpligtiget 
til at optage lån til. 
Det fremgår af aftale af 14. april 2015 mellem Furesø 
Kommune og Novafos, at Furesø Kommune skal optage 
et lån til finansiering af spildevandsselskabets 
medfinansieringsudgifter. Herefter refunderer 
spildevandsselskabet (Novafos) årligt kommunens 
udgifter til afdrag og renter på lånet, så kommunen 
ikke økonomisk belastes med disse udgifter.  
 
Da kommunen ejer vejene, er projektejer og ejer 
projektanlægget, er det kommunen og ikke Novafos, 
der optager lånet.  
 
Lånet optages som en byggekredit med en variabel 
rente, der pt. ligger på 0,02 %. Når anlægsprojektet er 
afsluttet erstattes byggekreditten af et 15-årigt 
annuitetslån, hvor ydelserne refunderes til kommunen 
af spildevandsselskabet. 

 
Note 15 
Kirkelige skatter og afgifter 
Området indeholder registrering af mellemværendet 
med kirken. Det er hensigten, at dette mellemværende 
på sigt skal balancere.  
 

Note 16 
Anden kortfristet gæld med indenlandsk 
betalingsmodtager 
Området indeholder blandt andet de fakturaer, der er 
modtaget elektronisk ultimo regnskabsåret, men hvor 
betalingsfristen først er efter den 31/12 2020.  
 

Note 17 
Mellemregningskonti 

På mellemregningskontiene ultimo 2020 henstår 
beløb, der først bliver udlignet primo regnskabsår 
2021. Den væsentligste årsag til den store bevægelse 
i 2020 er, at en fejlbogføring af lånoptag 2019 på 
67,2 mio. kr. i regnskab 2019 er bogført på plads i 
2020. Lånoptaget blev fejlbogført på en 
mellemregningskonto (9.59) i stedet for på konto 
9.17 – mellemregning mellem foregående og 
følgende regnskabsår.  
 

Note 18 
Kommunekredit 
Beløbet er udtryk for kommunens samlede 
langfristede gæld ultimo 2020 til Kommunekredit. 
Den langfristede gæld til Kommunekredit udgør 
ultimo regnskabsåret i alt 2.471,3 mio. kr. Af 
restgælden udgør lån vedr. Furesøaftalen 2.159,7 
mio. kr. ultimo 2020. Der er i 2020 låneoptaget 95,9 
mio. kr. 

 
Note 19 
Skyldige feriepenge 
På denne funktion registreres gæld til 
Lønmodtagernes Feriemidler. Registreringen af gæld 
sker i forbindelse med optjeningen af feriepenge for 
overgangsåret (1. september 2019 - 31. august 2020) 
i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie. 
Funktionen debiteres ved indbetalinger til 
Lønmodtagernes Feriemidler.  
 

Note 20 
Hensatte forpligtigelser 
Hensatte forpligtigelser er udtryk for kommunens 
pensionsforpligtigelser til tjenestemænd, både for 
nuværende pensionister samt for de personer, der 
endnu ikke er gået på pension. Kontoen indeholder 
også hensættelser til arbejdsskadeforpligtelser.  
 
Forpligtigelse vedr. tjenestemænd - Furesø 
Kommune har ultimo 2018 fået Sampension til at 
foretage beregning af kommunens 
tjenestemandsforpligtigelse. 
Tjenestemandsforpligtigelsen udgør ultimo 2020 
192,1 mio. kr. svarende til markedsværdien af 
genforsikring. Forpligtigelsen nedskrives årligt med 
årets udbetalte tjenestemandspension.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af regnskab 2017 er 
der foretaget en opdatering af reglerne for 
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beregning af forpligtelsen for 
ikkeforsikringsdækkede tjenestemandspensioner, så 
de svarer til sædvanlig praksis i pensionsbranchen jf. 
Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 
4.9 - 9.72.90 (Hensatte forpligtelser). De 
væsentligste ændringer vedrører forudsætningerne 
for opgørelsen af forpligtelsen.  
Grundet denne ændring i forudsætningerne for 
opgørelse af forpligtigelsen er det ikke muligt at 
sammenligne forpligtigelserne.  
 
Arbejdsskadeforpligtigelse – Kommunens 
forsikringsmægler Willis Towers Watson udarbejder 
hvert år en aktuarrapport, hvor der sker en 
kvantificering af den arbejdsskadeforpligtelse, som 
kommunen har pga. at kommunen er selvforsiket. 
Den samlede hensættelse er steget med 4,5 mio. kr., 
hvilket er drevet af en stigning i sagsreserverne. 
Stigningen skyldes primært 2 arbejdsskader.  
 

Note 22 
Egenkapital 
Egenkapitalen viser hvilke værdier, der er opsamlet i 
Furesø Kommune ultimo regnskabsåret. Beløbet er 
påvirket af regnskabsresultat, afskrivninger, 
ændrede vurderingsprincipper mv.  
Kommunens egenkapital er steget med 105,9 mio. 
kr. samlet set. Den primære forklaring er årets 
regnskabsresultat.   
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alance 

Hele 1.000 kr. 

Ultimo saldo 

2019 

Ultimo saldo 

2020 Noter 

       
Aktiver     

 
       
Anlægsaktiver:     

 
       
Materielle anlægsaktiver (funktion 9.58.81-9.58.84) 1.777.745 1.866.878 Note 1 

Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.62.85) 604 302 
 

Finansielle anlægsaktiver (funktion 9.32.21-9.32.27 og 9.35.29-9.35.35) 1.217.283 1.231.951 Note 2 

      
Anlægsaktiver i alt 2.995.632 3.099.131 

 
       
Omsætningsaktiver:     

 
       
Fysiske anlæg til salg (funktion 9.68.87) 27.162 27.162 Note 3 

Tilgodehavender (funktion 9.25.12-9.28.19) 97.172 186.110 Note 4 

Værdipapirer (funktion 9.32.20) 24.778 24.883 
 

Likvide beholdninger (funktion 9.22.01-9.22.11) 10.730 98.029 Note 5 

      
Omsætningsaktiver i alt 159.842 336.183 

 
       
Aktiver i alt 3.155.474 3.435.314 

 
       
Passiver     

 
       
Egenkapital (funktion 9.75.91-9.75.99) -234.457 -340.382 Note 6 

       
Hensatte forpligtelser (funktion 9.72.90) -234.706 -204.805 Note 7 

       
Gældsforpligtelser:     

 
       
Nettogæld vedrørende fonds, legater mv (funktion 9.38.36-9.48.49) -2.621 -2.464 

 
Kortfristede gældsforpligtelser (funktion 9.50.50-9.52.62) -123.983 -258.230 Note 8 

Langfristede gældsforpligtelser (funktion 9.55.63-9.55.79) -2.559.707 -2.629.433 Note 9 

    

Gældsforpligtelser i alt -2.686.311 -2.890.127 
 

       
Passiver i alt -3.155.474 -3.435.314 

 
 

Balancen viser, hvorledes kommunens statusposter er sammensat, når den opgøres som anlægsaktiver, 
omsætningsaktiver, egenkapital og forpligtigelser. 
 
Landsbyggefond under funktion 9.24 er i forbindelse med regnskabsafslutningen nulstillet. Saldoen fremføres i det 
kommende regnskabsår - beløbet udgør 141,1 mio. kr. jf. Bilag G. 
  

B 
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Noter 

 

Note 1 
Materielle anlægsaktiver 
Furesø Kommunes anlægsaktiver viser værdien af kommunens fysiske aktiver, der er aktiveret i regnskabet  
og er optaget til afskrivning. Anlægsaktiverne består af grunde, bygninger, inventar mv.  
 

Mio. kr. Grunde Bygninger 
Tekniske 

anlæg 
Inventar 

Aktiver 

under 

opførelse 

Aktiver til 

videresalg 

       

Primo 2020 599,90 968,88 93,38 1,69 113,90 27,20 

Årets afskrivninger / nedskrivninger / 

opskrivninger 
8,79 2,41 -2,38 -0,07 80,38 0,00 

Værdi pr. 31.12.2020 608,68 971,29 91,00 1,62 194,28 27,20 

Kilde: Kommunens system for fysiske aktiver  

Note 2 
Finansielle anlægsaktiver 

De finansielle anlægsaktiver udgøres af kommunens 
deponerede midler, udlån til beboerindskud og 
tilgodehavender vedr. forsyningsområdet mv. 
Udlån til beboerindskud er reduceret med forventet 
tab beregnet efter historiske data. 
 

Note 3 
Fysiske anlæg til salg 

Fysiske anlæg til salg er udtryk for værdien af de 
grunde og bygninger som Furesø Kommune forventer 
at sælge i de kommende år.  
 

Note 4 
Tilgodehavender 

Tilgodehavender indeholder bl.a. de tilgodehavender, 
som kommunen opkræver via debitorsystemet og 
andre kortfristede tilgodehavender. 
 

Note 5 
Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger udtrykker kommunens 
kassebeholdning ultimo regnskabsåret 2020. 
Stigningen i kassebeholdningen kan henføres til årets 
resultat, finansforskydninger, kursgevinster mv. 
 

Note 6 
Egenkapital 
Egenkapital er udtryk for Furesø Kommunes 
"friværdi", dvs. når værdien af kommunens aktiver er 
fratrukket værdien af kommunens passiver. 
Egenkapitalen er opgjort til 340,4 mio. kr.  
 

 

Note 7 
Hensatte forpligtigelser 
Hensatte forpligtigelser er udtryk for Furesø 
Kommunes pensionsforpligtigelse vedr. 
tjenestemandsansat personale, både dem der p.t. er 
på pension og de personer, der endnu ikke er 
pensioneret. Furesø Kommune har kun delvist 
afdækket pensionsforpligtigelsen. Ultimo-forpligtelsen 
vedr. tjenestemandspensioner udgør 192,1 mio. kr. 
Hertil kommer hensættelser vedr. 
arbejdsskadeforpligtelser på 12,7 mio. kr.  
For en nærmere beskrivelse henvises til finansiel 
status note 20.  
 

Note 8 
Kortfristede gældsforpligtigelser 
De kortfristede gældsforpligtigelser viser, hvad 
kommunens kortfristede gæld udgør ultimo 
regnskabsåret. Under de kortfristede 
gældsforpligtigelser er registreret kommunens 
leverandørgæld, mellemregning med kirken, samt 
diverse mellemregningskonti. 

 
Note 9 
Langfristede gældsforpligtigelser 
Langfristede gældsforpligtigelser viser, hvor meget 
Furesø Kommune skylder til diverse kreditinstitutter 
som langfristet gæld.  
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arantiforpligtigelser pr. 31.12.2020 

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der i årsberetningen 
vedlægges en oversigt over kommunens garantiforpligtelser. Ultimo 2019 garanterede kommunen for lån på i alt 1,6 
mia. kr. Der er i løbet af 2020 stillet garanti for yderligere 82,4 mio. kr. netto.   
 
Fortegnelsen over kommunens garantiforpligtigelser viser de garanti- og kautionsforpligtigelser, Furesø Kommune ved 
udgangen af regnskabsår 2020 har afgivet overfor f.eks. boligselskaber, forsyningsvirksomheder samt selskaber, hvor 
kommunen sammen med andre kommuner hæfter solidarisk for selskabets restgæld. Garantiforpligtelsen består i, at 
Furesø Kommune overtager restgælden, hvis låntager ikke kan betale renter og afdrag. Alle garantier er givet på 
baggrund af byrådsgodkendelser, hvor byrådet har vurderet, at der skal meddeles garanti. Garantiforpligtelsen er givet 
til forsyningsvirksomhederne, hvor forbrugerne finansierer afdrag og renter og til alment boligbyggeri, hvor lejerne via 
huslejen finansierer afdrag og renter.  

Hele kr. 
Ultimo  
2019 

Regnskab  
2020 

Ultimo  
2020 

        

Forsyningsvirksomheder og fælles kommunale virksomheder m.fl.* 200.862.635 118.403.587 319.266.222 

Kommunal garanti/garanti iht. lov om boligbyggeri 1.391.473.186 -35.982.811 1.355.490.375 

I alt 1.592.335.821 82.420.776 1.674.756.597 

*Der i regnskab 2020 oplyst hæftelse for den samlede HMN koncern og ikke blot datterselskabet, hvilket giver en afvigelse mellem ultimobeholdning 
2019 oplyst i regnskab 2019 og primobeholdning 2020 på 15,3 mio. kr. 

 
Fortegnelsen viser, i hele kroner de beløb, som Furesø Kommune hæfter for ved udgangen af regnskabsår 2020. 
Hele kr. 2019 Forskel 2020 

        

Garantiforpligtigelser:       

        

Forsyningsvirksomheder og fælleskommunale virksomheder:       

        

Farum Fjernvarme a.m.b.a. 0 123.784.403 123.784.403 

        

Ressourceindsamling A/S 0 5.861.074 5.861.074 

        

Værløse Varmeværk 201238304 m.fl. 8.427.354 -881.354 7.546.000 

        

Garantiforpligtigelser med solidarisk hæftelse 11.821.867 670.941 12.492.808 

Udbetaling Danmarks restgæld ultimo 2020 1.785 mio. kr. Furesø andel ca 

0,7 % 
      

        

Trafikselskabet Movia 1.992.799 -491.823 1.500.976 

Samlet lån pr. 31.12.2020 udgør ca. 214,4 mio. kr. andel ca. 0,7 %       

    

IT Forsyningen I/S 6.997.926 

 

2.692.901 9.690.827 

        

Vestforbrænding I/S 72.708.050 -39.138 72.668.912 

Den samlede fremmedkapital pr. 31.12.2020 udgør 1.684 mio. kr.        

G 
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Hele kr. 2019 Forskel 2020 

        

På grundlag af oplysninger fra Vestforbrændingen er Furesø Kommunes 

andel beregnet til 4,32 pct. 
      

        

HMN I/S tidl. Hovedstadens Naturgasselskab (HNG) 34.586.832 -34.055.208 531.624 

Ved stiftelse af naturgasselskabet blev det vedtaget, at de deltagende 

kommuner skulle hæfte solidarisk for selskabets optagne lån etc. til anlæg 

af naturgasnettet. Den store ændring fra 2019 til 2020 skyldes selskabets 

nulstilling af materielle passiver bestemt for salg - dvs. salget af GasNet. 

      

Af selskabets indskudskapital udgør kommunens andel 2,0848 %. HMN 

har beregnet Furesø Kommunes andel pr. 31/12-19 til 17,8 mio. kr 
      

        

Furesø Spildevand Garanti for låneoptagelse (max 120 mio. kr.) 55.131.090 10.238.893 65.369.983 

        

Furesø Spildevand Måløv renseanlæg - hæftelsesprocent udgør 41,5 pct. 9.196.717 4.386.311 13.583.028 

        

Alm. garantiforpligtelser       

        

Farum Tennisklub (Jyske Realkredit)  0 6.236.587               6.236.587  

        

Kommunal garanti/garanti iht. lov om boligbyggeri m.fl.:       

        

Realkredit Danmark 546.050.970 -29.268.080 516.782.890 

Espebo - Ryetvej 67-157, 3500 Værløse (VAB), matr.nr. 5L, Ll. Værløse 8.225.259 -896.408 7.328.851 

Farum Midtpunkt, Paltholmterrasserne, (Furesø Boligselskab), matr.nr. 

15z Farum 
379.884.697 -22.572.466 357.312.231 

Ungdomshusene - Fiskebækvej 1, 3500 Værløse (HVA), matr.nr. 4BQ, Ll. 

Værløse 
728.884 -40.592 688.292 

Toftebo II - Bymidten 4-42, 3500 Værløse (VAB), matr.nr. 3CP, Ll. Værløse 3.109.037 -161.422 2.947.615 

Akacieparken II - Akacieparken 65-97, 3520 Farum, matr.nr. 12FS, Farum 2.879.410 -150.493 2.728.917 

Sejlgården - Farum Hovedgade 9, 3520 Farum (Farumsødal), matr.nr. 8CK, 

Farum 
2.194.645 -92.970 2.101.675 

Lillevang Plejeboliger - Lillevænget 1-111, 3520 Farum (Farumsødal), 

matr.nr. 12FZ, Farum 
17.464.571 -742.697 16.721.874 

Lillevangspark - Lillevangspark 1-133, 3520 Farum (Farumsødal), matr.nr. 

8CM, Farum 
17.668.868 -738.357 16.930.511 

Svanepunktet Plejeboliger - Paltholmterrasserne, 3520 (Furesø 

Boligselskab), matr.nr. 15DD Farum by 
65.305.952 -1.815.948 63.490.004 

Farum Midtpunkt, Paltholmterrasserne - servicearealer, (Furesø 

Boligselskab), matr.nr. 15dd Farum 
48.589.646 -2.056.726 46.532.920 

        

Nykredit 231.452.264 25.065.135 256.517.399 

Bo. Farumsødal – Lillevangspark 2 (matr.nr. 8 cp, Farum)                

9.107.338  

 

-879.136 

               8.228.202  



Furesø Kommune – Regnskab 2020           
                                                                                                                                                                            
 
 

 

                                                                                                35 
 

Hele kr. 2019 Forskel 2020 

        

Bo. Farumsødal – Fredtofteparken/Farum Hovedgade               

26.480.006  

 

-2.027.622 

             24.452.384  

Nygårds terrasserne mfl matr 15 Farum by            

188.497.668  

 

28.684.584 

           217.182.252  

Skovgårdsalle, Værløse (matr.nr. 10 km, Værløse)                

3.127.173  

-83.666                3.043.507  

Tibbevangen 80, Værløse (matr.nr. 43a, Hareskovby)                

4.240.080  

 

-629.026 

               3.611.054  

        

Jyske Realkredit 7.732.007 -445.707 7.286.300 

Værløsehallerne - Stiager 8, 3500 Værløse (matr.nr. 13 BG, Værløse)                     

21.061  

 

-14.170 

                       6.891  

Jonstruphusene - Jonstrupvej 258A, 3500 Værløse (HVA), matr.nr. 1F, 

Jonstrup 

               

2.521.495  

 

19.144 

               2.540.639  

Gammelgårdsvej 1A, 3520 (DOMEA), matr.nr. 14AS, Farum By                   

231.933  

 

-231.933 

                              -    

Banekrogen - Læssevej, 3500 Værløse (DAB), matr.nr. 3FY, Ll. Værløse By                

3.174.445  

 

-138.545 

               3.035.899  

Ryetbo, Engstedet, 3500 Værløse (6IP, Ll. Værløse By)                

1.783.072  

 

-80.202 

               1.702.870  

        

LR Realkredit A/S 606.237.945 -31.334.159 574.903.786 

Ryetbo III, Engstedet 3, 3500 Værløse 8.523.331 -474.132 8.049.199 

Renovering Farum Midtpunkt 1, 3520 Farum (nov. 139 ) 479.428.180 -26.701.299 452.726.881 

Almene ungdomsboliger, Nellikevej, 3500 Værløse (HVA afd. 11) 3.041.879 -177.979 2.863.900 

Patruljevænget 1A, Farum (AAB afd. 97) 74.222.918 -2.781.994 71.440.924 

Hjorteparken 2, 3520 Farum (Seniorbofællesskabet Hjortefarmen) 41.021.637 -1.198.755 39.822.882 

        

I alt garantiforpligtigelser 1.592.335.821 82.420.776 1.674.756.597 

 
 
 

Furesø Kommune har totalt set afgivet garanti overfor:   

 Forsyningsvirksomheder og fælles kommunale virksomheder mfl. for 319,3 mio. kr. 

 Boligselskaber jf. lov om boligbyggeri for 1.355,5 mio. kr. 
 
Stigningen i garantier fra 2019 på netto 82,4 mio. kr. skyldes dels ny garanti stillet vedr. Farum Fjernvarme, 
Ressourceindsamling A/S og Farum Tennisklub. Samtidig er andre garantier faldet i 2020. 
Samlet set garanterer Furesø Kommune ved udgangen af regnskabsår 2020 for 1.675 mio. kr. Der nedskrives årligt på 
ovenstående garantier i takt med, at lånene afvikles. 
 
Garantier der er afgivet overfor forsyningsvirksomheder, er frivillige. Kommunen opkræver en garantiprovision for 
disse garantier på 0,5 pct. der revurderes i 2021.  
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orpligtigelser og rettigheder 

 
Øvrige forpligtigelser og rettigheder - Furesø Kommune ultimo 2020: 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen 2020 skal Furesø Kommune i lighed med tidligere år oplyse om de 
rettigheder og/eller forpligtigelser, som ikke direkte fremgår af selve regnskabet, men kan påvirke kommunens 
finansielle situation på kort eller lang sigt. Det kan herunder blandt andet nævnes 
 

 At kommunen er part i flere retssager. Det drejer sig både om retssager, hvor kommunen har gjort et krav 
gældende og retssager, der er anlagt af andre mod kommunen. Det er ikke Kommunens vurdering, at disse 
sager på nogen måde vil have en negativ indflydelse på kommunens økonomi eller på anden måde vil kunne 
påvirke kommunens drift på afgørende vis. 

 

 Furesø Kommune havde fejlagtigt fortsat en praksis fra Farum Kommune med hjemtagelse af statsrefusion 
efter §181 i Serviceloven. Kommunen havde ændret sin praksis og gjort Børne- og Socialministeriet 
opmærksom på forholdet. Furesø Kommune var uenig med Staten/Børne- og Socialministeriet om opgørelse 
og ansættelse af tilbagebetalingsforpligtelse, herunder hvilken forældelsesfrist der gælder vedrørende 
forholdet. Ministeriet har truffet endelig afgørelse, hvilket betyder at kommunen har tilbagetalt den for 
meget udbetalte refusion, og sagen er afsluttet. 

 

 Indskud i Landsbyggefonden er i forbindelse med regnskabsafslutningen ført væk. Beløbet aktiveres i den 
nye balance per 1. januar 2021. Beløbet udgør 141,1 mio. kr. 

 

 Udover ovenstående har Furesø Kommune indgået flere leasingaftaler med Kommuneleasing der er en 
division i Kommunekredit. Forpligtigelse til leasing udgør 4 mio. kr. ultimo 2020 og vedrører blandt andet 
biler. 

 

 Furesø Kommune har ligeledes indgået længerevarende aftaler omkring driften af renovationsområdet 
(indgået med I/S Vestforbrænding).  

 
 

 

F 
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dvalg – bevillingsoverholdelse 

Bestemmelser om at der ikke må oppebæres indtægter eller afholdes udgifter uden bevilling (Lov om kommunernes 
styrelse § 40) er overholdt i året. Kommunens bevillingsområder på driften er de enkelte fagudvalg. Under hvert fagudvalg 
er budgettet opdelt i aktivitetsområder.  
 
I forhold til det oprindelige budget er budgettet opjusteret med netto 23,4 mio. kr. 
Der er i forhold til det korrigerede budget et samlet mindreforbrug på 22,3 mio. kr. vedrørende alle udvalgsområder. 
Regnskabsresultatet dækker over flere afvigelser på de enkelte udvalgsområder jf. nedenstående tabel. 

 
For så vidt angår budgetoverholdelse er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I 
kolonne e er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse ift. korrigeret budget.  

 

Tabel 1 – Udvalgsfordelt regnskabsresultat 

Regnskab 2020 - 

Det skattefinansierede område 

Mio. kr./netto 

Opr. budget 

2020 

Korr. 

budget  

2020 

Regnskab 

2020 

Afvigelse ift. 

opr. budget 

2020 

Afvigelse ift. 

korr. budget 

2020 

 a b c d = a - c e = b - c 

          

Økonomiudvalget 254,1 238,6 238,3 15,8 0,3 

Udvalg for Digitalisering og Innovation 38,8 41,7 40,4 -1,6 1,2 

Udvalg for dagtilbud og familier 320,9 324,4 322,5 -1,6 1,9 

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 491,0 489,6 484,7 6,3 4,9 

Udvalg for kultur, fritid og idræt 82,8 86,1 85,4 -2,7 0,7 

Udvalg for beskæftigelse og erhverv 383,3 393,8 395,2 -11,9 -1,4 

Udv. for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 800,1 822,0 812,9 -12,8 9,1 

Udvalg for natur, miljø og grøn omstil. 195,9 194,2 188,8 7,1 5,4 

Udvalg for Byudvikling og Bolig -0,6 -0,8 -0,9 0,4 0,1 

I alt 2.566,2 2.589,6 2.567,3 -1,1 22,3 

Merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = + 

 

U 
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Udgifter: + = mindreforbrug / - = merforbrug      Indtægter + = merindtægter / - = mindreindtægter (afvigelseskolonner)  

Regnskab 2020 -  
Det skattefinansierede område 

  

Opr. budget 
2020 

Ompl.  
2020 

Till.bev. 
2020 

Korr. budget 
2020 

Regnskab 
2020 

Forbr. % ift. 
korr. budget 

2020 

Afvigelse ift. 
opr. budget 

2020 

Afvigelse ift. 
korr. budget 

2020 

                    

Udgifter - i alt U 2.939.998 9.479 36.038 2.985.515 2.979.329 99,79 -39.331 6.185 

Indtægter - i alt I -373.783 -9.479 -12.637 -395.899 -412.053 104,08 38.270 16.153 

Netto - i alt N 2.566.215 0 23.400 2.589.615 2.567.277 99,14 -1.062 22.338 

                    

Økonomiudvalget U 279.464 2.310 -17.257 264.517 264.235 99,89 15.228 282 

  I -25.413 -2.310 1.809 -25.915 -25.973 100,23 560 59 

  N 254.050 0 -15.448 238.602 238.262 99,86 15.788 340 

                    

Aktivitetsområde - Politisk organisation U 9.278 0 -116 9.162 8.640 94,30 638 523 

  I 0 0 0 0 -8 0,00 8 8 

Aktivitetsområde - Administrativ org. U 270.186 2.310 -17.141 255.355 255.596 100,09 14.590 -241 

  I -25.413 -2.310 1.809 -25.915 -25.966 100,20 552 51 

                    

Udvalg for Digitalisering og Innovation U 38.793 0 2.889 41.682 40.441 97,02 -1.648 1.241 

                    

Aktivitetsomr. - IT-strategi/dig/sikkerh U 38.793 0 2.889 41.682 40.441 97,02 -1.648 1.241 

                    

Udvalg for dagtilbud og familier U 414.038 3.800 3.644 421.482 420.606 99,79 -6.568 876 

  I -93.146 -3.800 -135 -97.082 -98.117 101,07 4.971 1.036 

  N 320.892 0 3.509 324.400 322.488 99,41 -1.597 1.912 

                3.375   

Aktivitetsområde - Dagtilbud U 264.222 4.200 1.148 269.570 265.185 98,37 -963 4.385 

  I -77.996 -4.178 0 -82.174 -82.874 100,85 4.878 700 

Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedspl. U 27.473 30 697 28.200 28.034 99,41 -561 167 

  I -1.500 -30 0 -1.530 -1.569 102,53 69 39 

Aktivitetsområde - Børn og unge m/særlig U 122.343 -430 1.799 123.712 127.387 102,97 -5.044 -3.675 

  I -13.650 408 -135 -13.377 -13.675 102,23 25 298 
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Regnskab 2020 -  
Det skattefinansierede område 

  

Opr. budget 
2020 

Ompl.  
2020 

Till.bev. 
2020 

Korr. budget 
2020 

Regnskab 
2020 

Forbr. % ift. 
korr. budget 

2020 

Afvigelse ift. 
opr. budget 

2020 

Afvigelse ift. 
korr. budget 

2020 

                    

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse U 552.314 9.051 -1.328 560.037 554.703 99,05 -2.389 5.335 

  I -61.347 -9.051 0 -70.398 -70.010 99,45 8.663 -388 

  N 490.967 0 -1.328 489.640 484.693 98,99 6.275 4.947 

                    

Aktivitetsområde - Skole og FFO U 552.314 9.051 -1.328 560.037 554.703 99,05 -2.389 5.335 

  I -61.347 -9.051 0 -70.398 -70.010 99,45 8.663 -388 

                    

Udvalg for kultur, fritid og idræt U 102.552 0 -74 102.479 103.292 100,79 -740 -814 

  I -19.797 0 3.440 -16.357 -17.871 109,26 -1.926 1.514 

  N 82.755 0 3.366 86.122 85.421 99,19 -2.666 700 

                    

Aktivitetsområde - Kultur U 55.038 -6 909 55.941 56.380 100,78 -1.342 -439 

  I -11.995 0 440 -11.555 -12.344 106,82 349 788 

Aktivitetsområde - Idræt og Fritid U 29.974 -223 -214 29.536 29.128 98,62 846 408 

  I -7.663 0 3.000 -4.663 -5.142 110,27 -2.521 479 

Aktivitetsområde - Folkeoplysning U 17.210 229 -568 16.871 17.647 104,61 -438 -777 

  I -139 0 0 -139 -345 249,04 207 207 

Aktivitetsområde - Turisme U 331 0 -200 131 137 104,85 194 -6 

  I 0 0 0 0 -40 0,00 40 40 

                    

Udvalg for beskæftigelse og erhverv U 482.222 -5.300 28.081 505.003 516.698 102,32 -34.476 -11.695 

  I -98.899 5.300 -17.648 -111.247 -121.504 109,22 22.605 10.257 

  N 383.323 0 10.433 393.756 395.194 100,37 -11.871 -1.438 

                    

Aktivitetsområde - Integration U 24.399 -9.750 0 14.649 15.669 106,97 8.730 -1.021 

  I -12.772 2.866 -2.800 -12.706 -13.985 110,07 1.213 1.279 

Aktivitetsområde - Kontante ydelser U 255.899 8.813 27.413 292.125 306.058 104,77 -50.160 -13.934 

  I -68.125 0 -16.450 -84.575 -92.602 109,49 24.477 8.027 

Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn. U 53.884 -8.063 -273 45.548 46.607 102,32 7.277 -1.059 

  I -6.779 2.434 0 -4.345 -5.284 121,62 -1.495 939 

Aktivitetsområde - Erhverv U 1.901 -300 414 2.015 1.621 80,44 280 394 

Aktivitetsområde - Førtidspension U 146.139 4.000 527 150.667 146.743 97,40 -603 3.924 
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Regnskab 2020 -  
Det skattefinansierede område 

  

Opr. budget 
2020 

Ompl.  
2020 

Till.bev. 
2020 

Korr. budget 
2020 

Regnskab 
2020 

Forbr. % ift. 
korr. budget 

2020 

Afvigelse ift. 
opr. budget 

2020 

Afvigelse ift. 
korr. budget 

2020 

                    

  I -11.223 0 1.602 -9.621 -9.632 100,12 -1.590 11 

                    

Udv. for sociale forh.,sundhed,seniorliv U 859.855 -382 21.748 881.221 875.266 99,32 -15.411 5.955 

  I -59.804 382 180 -59.242 -62.370 105,28 2.566 3.128 

  N 800.051 0 21.928 821.979 812.896 98,90 -12.845 9.083 

                    

Aktivitetsområde - Sundhed U 239.301 -787 1.340 239.854 239.512 99,86 -211 342 

  I -2.314 -19 50 -2.282 -3.506 153,60 1.192 1.223 

Aktivitetsområde - Ældreområdet U 340.429 555 19.532 360.516 358.447 99,43 -18.018 2.069 

  I -44.081 401 130 -43.550 -43.782 100,53 -298 233 

Aktivitetsområde - Voksne med særlig beh U 280.125 -150 875 280.850 277.307 98,74 2.818 3.543 

  I -13.410 0 0 -13.410 -15.082 112,47 1.672 1.672 

                    

Udvalg for natur, miljø og grøn omstil. U 210.189 0 -1.614 208.575 203.674 97,65 6.515 4.901 

  I -14.250 0 -83 -14.332 -14.844 103,57 594 511 

  N 195.939 0 -1.696 194.243 188.830 97,21 7.109 5.412 

                    

Aktivitetsområde - Natur og Miljø U 5.502 -150 -190 5.162 4.304 83,38 1.197 858 

  I -1.742 0 0 -1.742 -786 45,09 -957 -957 

Aktivitetsområde-Driftsgården/Skadedyr U 45.798 -100 -757 44.941 45.153 100,47 644 -213 

  I -2.146 0 -51 -2.197 -2.602 118,45 457 405 

Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme U 127.546 550 1.372 129.468 127.923 98,81 -376 1.546 

  I -9.739 0 -31 -9.770 -10.804 110,59 1.066 1.034 

Aktivitetsområde - Veje og Trafik U 31.343 -300 -2.039 29.004 26.294 90,65 5.049 2.710 

  I -623 0 0 -623 -651 104,49 28 28 

                    

Udvalg for Byudvikling og Bolig U 572 0 -53 519 414 79,82 158 105 

  I -1.127 0 -200 -1.327 -1.363 102,71 236 36 

  N -556 0 -253 -809 -949 117,39 394 141 

Aktivitetsområde - Plan og byggesager U 572 0 -53 519 414 79,82 158 105 

  I -1.127 0 -200 -1.327 -1.363 102,71 236 36 
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ersonaleoversigt 2020 

 

 

Hovedkonto Betegnelse 

Personaleforbrug 

2019 

(fuldtidsstillinger) 

Personaleforbrug 

2020 

(fuldtidsstillinger) 

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81,36 77,57 

2 Vejvæsen 42,86 45,54 

3 Undervisning og kultur 819,42 816,68 

4 Sundhedsområdet 81,71 83,90 

5 Social- og sundhedsområdet 1.148,24 1.166,95 

6 Administration og planlægning 300,04 293,43 

  I alt 2.473,63 2.484,07 

Personaleoversigten opgøres eksklusiv vikarudgifter.   
Antal stillinger er omregnet til årsværk.   
Personaleoversigten er fratrukket stillinger som finansieres af indtægter fra forsyningsvirksomheder samt personale, 

der er ansat ved selvejende institutioner Espebo samt Ryetbo.   
   

 
   

Antal stillinger - funktionsopdelt   
Hovedkonto Betegnelse Personaleforbrug 

2019 

Personaleforbrug 

2020 ekskl. vikarudg. ekskl. vikarudg. 

Hovedkonto 00 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger     

00.25.10 Fælles formål 20,13 20,35 

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 25,42 22,78 

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 32,73 32,85 

00.38.51 Natura 2000 0,87 0,58 

00.52.80 Fælles formål 1,00 1,00 

00.52.89 Øvrig planlægning (anlæg) 1,22 0,00 

  I alt 81,36 77,57 

 
   

Hovedkonto 02 – Transport og infrastruktur     

02.22.01 Fælles formål  40,24 40,21 

02.22.05 Driftsbygninger og –pladser og vejvedligehold 1,00 1,00 

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.m. 1,29 1,99 

02.28.22 Vejanlæg (anlæg)  0,33 2,35 

  I alt 42,86 45,54 

    

Hovedkonto 03 – Undervisning og kultur     

03.22.01 Folkeskoler 1) 498,61 490,27 

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen  

43,98 44,99 

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 14,65 15,30 

03.22.05 Skolefritidsordninger  183,68 180,92 

P 
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Hovedkonto Betegnelse 

Personaleforbrug 

2019 

(fuldtidsstillinger) 

Personaleforbrug 

2020 

(fuldtidsstillinger) 

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige 

indsatser, jf. lov om kommunal indsats for 

unge under 25 år 2) 

0,00 5,75 

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelse 3,17 3,74 

03.32.50 Folkebiblioteker  21,15 21,62 

03.35.60 Museer, ledelse og administration 8,97 8,37 

03.35.63 Musikarrangementer 22,90 22,71 

03.35.64 Andre kulturelle opgaver 21,25 21,32 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 1,06 1,68 

  I alt 819,42 816,68 
1) Færre elever i 2020 end i 2019. Besparelse 5 mio. kr. i budget 2019 med helårsvirkning fra 2020 (5 mio. i 2020, 2 mio. i 2019 dvs. 

3 mio mindre i 2020 svarende til 5-6 lærere) 2) Nyt område, som er hjemtaget fra UU-Sjælsø. Tidligere (2019) betalte kommunen for udd.vejledning, men med KUI (kommunale 

unge indsats) fra 2020 er der overtaget 5,75 årsværk.  
   

Hovedkonto 04 – Sundhedsområdet     

04.62.82 Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning 

40,46 43,13 

04.62.85 Kommunal tandpleje 19,75 19,24 

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4,27 3,83 

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 17,23 17,70 

  I alt 81,71 83,90 

 
   

Hovedkonto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse      

05.25.10 Fælles formål  45,77 45,46 

05.25.11 Dagpleje 1) 15,08 13,27 

05.25.14 Daginstitutioner 2) 450,27 462,94 

05.25.16 
Klubber og andre socialpædagogiske 

fritidstilbud  
4,81 4,53 

05.28.21 
Forebyggende foranstaltninger for børn og 

unge 
31,72 29,39 

05.28.22 Plejefamilier 3,30 3,04 

05.30.26 
Personlig og praktisk hjælp og madservice 

(hjemmehjælp) 3) 
206,00 226,37 

05.30.27 
Personlig og praktisk hjælp, madserv undt. frit 

valg  
174,19 173,75 

05.30.28 Kommunens levering af hjemmesygepleje  23,20 22,66 

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud  19,11 18,83 

05.30.31 Hjælpemiddeldepoter  2,81 2,89 

05.38.38 Privat leverandør til personlig/praktisk hjælp 1,99 2,56 

05.38.39 Kontanttilskud til personlig/praktisk hjælp 37,86 36,84 

05.38.51 Botilbudslignende tilbud  38,17 35,65 
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Hovedkonto Betegnelse 

Personaleforbrug 

2019 

(fuldtidsstillinger) 

Personaleforbrug 

2020 

(fuldtidsstillinger) 

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold mv 5,67 6,01 

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 3,40 3,18 

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 11,43 12,68 

05.46.60 
Integrationsprogram og introduktionsforløb 

m.v.  
20,56 18,96 

05.58.80 Revalidering 0,68 0,68 

05.68.90 
Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats mv. 
41,34 42,75 

05.68.95 
Løn til forsikrede ledige og personer under 

den særlige uddannelse 
1,87 0,58 

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 4) 9,03 3,74 

05.72.99 Friviligt socialt arbejde 0,00 0,16 

  I alt 1.148,24 1.166,95 
1) Færre dagplejere. Der kan ikke rekrutteres dagplejere i samme omfang som 

afgangen     

2) Der er passet flere børn i 2020 end i 2019. Furesø fik 4 mio. kr. fra Puljen til bedre normeringer i 2020, og 

endelig blev der som en del af budget 2020 afsat 1 mio. kr. årligt til bedre normeringer.  

3) Øget brug af fast personale i Hjemmeplejen fremfor køb af eksterne vikarer. Stigning i lønudgifter til elever, svarende til 72 pct. 

(2020-pl). 

4) Der er generelt færre borgere på seniorjob i disse år grundet nedgang i antallet af tilmeldte til efterlønsordningen. 

Udvalget for beskæftigelse og erhverv har tilpasset budgettet til ordningen i 2021 og fremadrettet.  

Hovedkonto Betegnelse 

Personaleforbrug 

2019 

Personaleforbrug 

2020 

ekskl. vikarudg. ekskl. vikarudg. 

        

Hovedkonto 06 - Fællesudgifter og administration     

06.45.50 Administrationsbygninger m.v. 7,52 8,57 

06.45.50 Administrationsbygninger m.v. (anlæg) 1,11 0,00 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1 160,33 153,33 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (anlæg) 1,00 0,00 

06.45.52 Fælles IT og Telefoni 0,23 0,00 

06.45.53 Jobcentre  30,64 34,08 

06.45.54 Naturbeskyttelse 2,00 2,00 

06.45.55 Miljøbeskyttelse 12,00 10,94 

06.45.56 Byggesagsbehandling 8,63 9,05 

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 48,76 48,24 
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Hovedkonto Betegnelse 

Personaleforbrug 

2019 

(fuldtidsstillinger) 

Personaleforbrug 

2020 

(fuldtidsstillinger) 

06.45.58 Det specialiserede børneområde 27,82 27,22 

  I alt 300,04 293,43 
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Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 (drift) 

Overførsler 2020 til 2021 

Kontrakt- 
og 

lovbunde 
områder 

Projekt- 
midler 

Øvrige 
drifts-

områder 

I alt 
(Finansieres 

af puljen) 

          

Økonomiudvalget 53 0 0 53 

Udvalget for Digitalisering og Innovation 450 0 500 950 

Udvalget for Dagtilbud og Familier 0 224 492 716 

Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse 0 1.136 2.216 3.352 

Udvalg for kultur, fritid og idræt 120 1 435 556 

Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv 0 0 114 114 

Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv 0 125 615 740 

Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling 0 -34 -770 -804 

Udvalget for Byudvikling og Bolig 0 0 90 90 

I alt 
               

623  
            

1.451  
            

3.692  
            

5.766  
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Økonomiudvalget 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Heraf søges 
overført 

 

            
 

Udgifter - i alt   264.517   0,0 53 

 

Indtægter - i alt   -25.915   0,0 0 

 

Netto - i alt 0 238.602 0 0,0 53 

 

      

 

Tabel 2 - Samlede overførsler 2020 - 2021     

 

Overførsler Hele 1.000 kr.     

 

Kontrakt- og lovbundne 53     

 

Projektmidler 0     

 

Øvrige driftsområder 0     

 

I alt 53     

 

      

 

Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              

Kontrakt- og lovbundre områder: 0 53 53 0,0 53   

Akut-bidrag 0 53 53 0,0 53 Midler er del af overenskomst-aftalen og skal enten anvendes til lokale 
aktiviteter ifm. med TR-arbejdet eller indbetales til den centrale AKUT-fond. 
Midlerne er lovpligtige. 

Projketmidler: 0 0 0 #DIV/0! 0   

              

Øvrige driftsområder: 0 0 0 #DIV/0! 0   

              

   Udgifter - i alt 53 

 

  



Furesø Kommune – Regnskab 2020      
                                                                                                                                                                            
 
 

 

47 
 

OVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 (UDI) 

      

 

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2020      

 

Udvalg for digitalisering og 
innovation 

Regnskab 
2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Heraf søges 
overført 

 

            
 

Udgifter - i alt 40.441 41.681 1.240 97,0 950 

 

Indtægter - i alt         0 

 

Netto - i alt 40.441 41.681 1.240 97,0 950 

 

      

 

Tabel 2 - Samlede overførsler 2020 - 2021     

 

Overførsler Hele 1.000 kr.     

 

Kontrakt- og lovbundne 450     

 

Projektmidler 0     

 

Øvrige driftsområder 500     

 

I alt 950     

 

      

 

Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

Kontrakt- og lovbundre områder: 200 900 700 22 450   

Obligatoriske fællesoffentlige og 
fælleskommunale digitaliseringsinitiativer 

200 900 700   450 Digital ID (MitID), informationssikkerhed (NSIS og ISO27001), GDPR-system, 
sagsoverbliksløsning (SAPA), Mit Overblik på borger.dk 

Øvrige driftsområder: 0 400 400 0 500   

IT-Forsyningen, nødvendlige 
moderniseringer og opgraderinger 

0 400 400   500 Nødvendig modernisering og opgradering af systemer ift. sikkerhed og 
support samt harmonisering på tværs af ejerkommunerne 

   Udgifter - i alt 950 
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OVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 (UDF) 

      

 

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2020      

 

Udvalg for dagtilbud og 
familie 

Regnskab 
2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Heraf søges 
overført 

 

            
 

Udgifter - i alt 420.606 421.482 876 99,8 716 

 

Indtægter - i alt -98.117 -97.082 1.036 101,1 0 

 

Netto - i alt 322.488 324.400 1.912 99,4 716 

 

      

 

Tabel 2 - Samlede overførsler 2020 - 2021     

 

Overførsler Hele 1.000 kr.     

 

Kontrakt- og lovbundne 0     

 

Projektmidler 224     

 

Øvrige driftsområder 492     

 

I alt 716     

 

 

Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              

Kontrakt- og lovbundre områder: 0 0 0 #DIV/0! 0   

              

              

Projektmidler: 1.312 1.536 224 85 224   

              

Tryg Start for Alle - Udgifter 1.312 1.536 224 85 224 
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Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              

 - Lønudgifter 1.204 1.389 184 87 184 
Der ansøges om overførsel af mindreforbruget på udgiftsbudgettet 
(223.528 kr.) til budget 2021. Furesø Kommune har fået tildelt et tilskud 
på 4.320.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen fordelt på perioden 2018-21. 
Tilskuddet er bevilget fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Tidlig indsats for 
sårbare familier”. Projektet er forankret i Sundhedsplejen, som varetager 
projektledelsen af projektet. Projektperioden løber fra 1. januar 2018 til 
30. juni 2021.  

 - Øvrige udgifter 108 147 39 73 39 

              

Øvrige driftsområder: 80.200 81.602 1.402 98 492   

Familiehuset 12.116 12.206 90 99 90 

Der ansøges om overførsel af mindreforbruget på 90.256 kr. 
Familiehuset har solidarisk været tilbageholdende i 2020, og har derfor 
oparbejdet et yderligere mindreforbrug efter budgetopfølgning IIII. Der 
har i forbindelse med ibrugtagningen af Gammelgårdsvej vist sig behov 
for at foretage yderligere ændringer af lokalerne for at gøre dem egnet til 
at rumme familiebehandling. Derfor ansøges der om overførsel af de 
ubrugte midler til indretning af Familiehuset på Gammelgårdsvej.   

Tandplejen 12.080 12.063 -16 100 -16 Merforbrug på 16.245, som ansøges overført til 2021. 

              

Dagtilbud             

Dalgården 7.300 7.278 -22 100 -22 Merforbrug på 22.000 kr. søges overført til 2021 

Egetræet 10.845 10.829 -16 100 -16 Merforbrug på 16.000 kr. søges overført til 2021 

Farum sødal 11.057 11.628 571 95 300 
Farumsødal havde i 2020 afsat driftsmidler til indretning af legeplads. 
Legepladsen er forsinket og derfor søges 300.000 kr. overført. 

Humlehaven 4.719 4.823 104 98 50 Humlehaven ønsker at overføre 50.000 kr. til indretning af motorikrum. 

Kildehuset 5.388 5.360 -28 101 -28 Merforbrug på 28.000 kr. søges overført til 2021 

Krudthuset 8.786 9.571 785 92 200 

I Krudthuset har der været helt særlige omstændigheder. Med åbningen 
af dagtilbuddet Vingesus i december er det aftalt, at Krudthuset går ned i 
børnetal i 2021, i god dialog med huset selv. Det foreslås at Krudthuset 
får overført 200.000 kr. til at understøtte en glidende overgang til lavere 
børnetal. 
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Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              

Lille Bjørn (selvejende) 1.566 1.502 -63 104 -63 
Merforbrug pga. udgifter i fbm. medarbejder stoppede. Merforbruet 
overføres, og vil blive indhentet i 2021. 

Åkanden 6.344 6.341 -3 100 -3 Merforbrug på 3.000 kr. søges overført til 2021 

   Udgifter - i alt 716 
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OVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 (USU) 

      

 

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2020      

 

Udvalg for skole og 
ungdomsuddannelse 

Regnskab 
2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Heraf søges 
overført 

 

            
 

Udgifter - i alt 554.703 560.037 5.335 99,1 3.352 

 

Indtægter - i alt -70.010 -70.398 -388 99,5 0 

 

Netto - i alt 484.693 489.639 4.947 99,0 3.352 

 

      

 

Tabel 2 - Samlede overførsler 2020 - 2021     

 

Overførsler Hele 1.000 kr.     

 

Kontrakt- og lovbundne 0     

 

Projektmidler 1.136     

 

Øvrige driftsområder 2.216     

 

I alt 3.352     

 

 

Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              

Kontrakt- og lovbundre områder: 0 0 0 #DIV/0! 0   

              

Projektmidler: 266 1.403 1.137   1.136   

Puljen til et generelt løft af folkeskolen i 2020           
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Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              

 - Udgifter 2.511 2.515 4 1 4 
Der ansøges om overførsel af mindreforbruget på udgiftsbudgettet (4.219 kr.) 
til budget 20210. Furesø Kommune har fået tildelt et tilskud på 2.515.000 kr. 
fra Undervisningsministeriet i 2020, hvoraf der er 4.219 kr. tilbage, som skal 
returneres til ministeriet ifm. regnskabsaflæggelse for år 2020 (foråret 2021).   

 - Indtægter/Tilskud -2.515 -2.515 0 1   

Teksperimentet 2019 -109 27 136 -400 136 

Puljemidler fra Teknologipagten. Midlerne anvendes til IT og innovation i 
skolerne i samarbejde med Fremtidsværkstedet. Uforbrugte puljemidler søges 
overført til 2021, hvor projektet afsluttes og der aflægges projektregnskab. 

Kompetenceudv. 032209 - stat. tilskud 379 1.375 996 28 996 

Statslige kompetenceudviklingsmidler på folkeskoleområdet. Der gives 
statslige 
midler i perioden 2014-2020. Perioden hvor midlerne kan anvendes er nu 
udskudt til 2025, hvorefter der sker en samlet afregning, hvor ikke-forbrugte 
midler skal tilbagebetales. Der ansøges om overførsel af uforbrugte midler til 
2021 på i alt 996.000 kr. 

              

Øvrige driftsområder: 377.799 381.436 3.637 99 2.216   

Skolebyrådsdag 0 45 45 0 45 
2 af projekterne blev ikke gennemført pga. corona, så ønsker at overføre 
midlerne til 2021: Motion til Sosuer 20.000, Kulturmødregruppe 25.000 

Lyngholmskolen og FFO 51.584 51.789 205 100 102 Disponeret til udvikling af læringsmiljøer 

Stavnsholtskolen 42.665 42.891 226 99 113 Udskudte projekter - læringsmidler og læringsmiljøer (makersspace) 

FFO Stavnsholt 5.680 6.107 427 93 400 Renovering af legeplads udskudt til 2021 

Solvangskolen og FFO 39.142 39.464 323 99 80 Etablering af makersspace 

Hareskov Skole 42.904 43.190 286 99 143 Skoletorv og udskolingsmiljø. 

FFO Hareskov Skole 11.266 11.948 682 94 682 
Renovering køkken/cafemiljø. Har være på tegnebrættet siden 2019, men 
projektet er blevet forsinket pga. corona. 

Lille Værløse Skole og FFO 57.207 57.428 222 100 111 Læringsmiljøer 

Syvstjerneskolen og FFO 55.494 55.884 391 99 100 Møbler, studiemiljø og  IT 

Søndersøskolen og FFO 54.688 55.068 380 99 190 Læringsmiljøer m.v. 
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Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              

Egeskolen 17.169 17.621 452 97 250 

Af Egeskolens mindreforbrug på 452.000 kr. ønskes 250.00 kr. overført, da 
2021 vil være udfordret på løn frem til skoleåret 21/22. Denne problemstilling 
har Egeskolen været i dialog med CDS om siden BOI.  

              

   Udgifter - i alt 3.352 

 

   Indtægter - i alt 0 
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OVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 (UKFI) 

      

 

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2020      

 

Udvalg for kultur, fritid og 
idræt 

Regnskab 
2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Heraf søges 
overført 

 

            
 

Udgifter - i alt 103.292 102.479 -813 100,8 556 

 

Indtægter - i alt -17.871 -16.357 1.514 109,3 0 

 

Netto - i alt 85.421 86.122 701 99,2 556 

 

      

 

Tabel 2 - Samlede overførsler 2020 - 2021     

 

Overførsler Hele 1.000 kr.     

 

Kontrakt- og lovbundne 120     

 

Projektmidler 1     

 

Øvrige driftsområder 435     

 

I alt 556     

 

 

Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              
Kontrakt- og lovbundre områder: 5.029 5.149 120 98 120   

Tennisklubberne 803 903 100   100 Tennisklubberne – 0,1 mio. kr. søges overført til 2021, da der er tale om en 
selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem årene, som betyder, at 
uforbrugte midler skal overføres til 2021.    
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Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              
Furesø Museum 4.226 4.246 20 100 20 Furesø musuem - mindreforbrug på 20.000 kr. søges overført til 2021, da der 

en forpagtningsaftale på området, som betyder at området skal være i balance 
når året er omme. Midlerne er disponeret til en IT-regning, som først vil blive 
betalt i 2021.  

              

Projektmidler: 19 20 1 95 1   

Ungekultur - Ølbryggethon 19 20 1   1 Ølbryggethon er et projekt financieret af Kulturmetropolen på 20.000 kr., hvor 
vi p.t. mangler at få den sidste regning på 1.000 kr.  

              

Øvrige driftsområder: 11.480 11.915 435 96 435   

Implementering af KFIU-politik 80 200 120 40 120 Implementering af KFIU-politikken – uforbrugte midler på 0,120 mio. kr., som 
skyldes at et planlagt arrangement er udskydt til sommeren 2021 pga COVID-
19. ) 

vedligehold af skulpturer i det fri 240 250 10 96 10 Vedligehold af skulpturer i det fri – mindreforbrug på 10.000 kr. som skyldes at 
der udestår en regning på el-arbejde, som først kan udføres når vejret bliver 
bedre. 

Svømmehallerne 11.160 11.465 305 97 305 Svømmehalsområdet – mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ønskes overført til 2021, 
til dækning af manglede indtægter i 2021 på sæsonkort, idet de blev sat på 
pause i 2020 pga. COVID-19, og dermed vil man mangle en del af denne 
indtægt i 2021.   

              

   Udgifter - i alt 556 
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OVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 (UBE) 

      

 

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2020      

 

Udalg for beskæftigelse og 
erhverv 

Regnskab 
2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Heraf søges 
overført 

 

            
 

Udgifter - i alt         114 

 

Indtægter - i alt         0 

 

Netto - i alt 0 0 0 #DIV/0! 114 

 

      

 

Tabel 2 - Samlede overførsler 2020 - 2021     

 

Overførsler Hele 1.000 kr.     

 

Kontrakt- og lovbundne 0     

 

Projektmidler 0     

 

Øvrige driftsområder 114     

 

I alt 114     

 

      

 

Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              

Øvrige driftsområder: 0 114 114 0 114 
  

Erhvervskonference 0 114 114 0 114 Det var planlagt at der i 2020 skulle gennemføres en erhvervskonference. 
Konferencen blev på grund af Covid-19 ikke afholdt i 2020. Budgettet på 
114.000 kr. ønskes overført til 2021 til afholdelse af konferencen. 

   Udgifter - i alt 114 
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OVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 (USS) 

      

 

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2020      

 

Udvalg for sociale forhold, 
sundhed og et godt 

seniorliv 

Regnskab 
2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Heraf søges 
overført 

 

            
 

Udgifter - i alt         740 

 

Indtægter - i alt         0 

 

Netto - i alt 0 0 0 #DIV/0! 740 

 

      

 

Tabel 2 - Samlede overførsler 2020 - 2021     

 

Overførsler Hele 1.000 kr.     

 

Kontrakt- og lovbundne 0     

 

Projektmidler 125     

 

Øvrige driftsområder 615     

 

I alt 740     

 

 

Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

  

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

  

                
Projektmidler: 249 374 125 67 125   
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Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

  

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

  

                
Pulje til Sommerferieaktivieter 
plejehjemsbeboere (dagsture) 

227 324 97   97 Midlerne hidrører fra en COVID-19 aftale i foråret 2020, som er udmøntet ved 
BOF III. Midlerne er fordelt på plejecentrene efter antat pladser. Der har ad 
flere omgange været smitte med corona, der betød ekstra restriktioner i en 
kort periode. Et enkelt plejehjem havde dog i ca. 3 måneder ekstra stramme 
restriktioner pga. smitte, hvilket gjorde, at der dels blev aflyst aktiviteter, og 
dels ikke kunne planlægges aktiviteter. I alt har plejehjemmene anvendt 
227.000 kr. i 2020 og der ønskes overført 97.000 kr. til 2021. 

  
Fondsmidler Skovgården 22 50 28   28 Der overføres uforbrugte fondsmidler fra 2020 til 2021. En del af midlerne 

vedrører en minihøjskole, som ikke har kunnet afvikles i 2020 pga COVID-19-
situationen. Der er anvendt 22.000 kr. i 2020 og ønskes overført 28.000 kr. 

 

 

Øvrige driftsområder: 22.039 24.876 2.836 89 615   
  

Udfører området Voksen- Handicap             
  

  - Botilbud Syvstjerne Vænge 936 2.500 1.564 37 115 Der ansøges om overførsel af mindreforbruget på 115.000 kr. Mindreforbruget 
er opstået på grund af en forsinket opstart af det nye Botilbud 
Syvstjernevænge. Der har i forbindelse med ibrugtagningen af botilbuddetj vist 
sig behov for at foretage yderligere indkøb til indretning af botilbuddet samt 
etablering af et cykelskur. Derfor ansøges der om overførsel af 115.000 kr. af 
de ubrugte midler til færdigindretning af botilbuddet.   

  
  - Afdeling for Socialpsykiatri og udsatte 
borgere 

21.104 22.376 1.272 94 500 I Budget 2021 vedtog byrådet med budgetforlag T2 at styrke den fremskudte 
indsats gennem en gentænkning af Rådgivningscaféens organisering, 
opgaver og åbningstider i én fælles indgang for borgere med andre 
problematikker end ledighed.  Omlægningen skal sikre plads til flere borgere 
også fra eksterne tilbud ved bl.a. at etablere flere åbne gruppetilbud, og skabe 
plads til hjemtagelse af tilbud om rådgivning, støtte og samvær. Som 
konsekvens af denne strategi er der behov for at tilpasse de fysiske rammer, 
hvorfor der søges om overførsel af 100.000 kr. til forundersøgelse vedr. 
ombygning af kælder på Skiftesporet, samt 400.000 kr. til etablering af 
grupperum på Lyspunktet samt køkken på Skiftesporet. Der søges dermed 
samlet om overførsel af 500.000 kr. af områdets mindreforbrug til ovennævnte 
udgifter. 

  

   Udgifter - i alt 740 
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OVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 (UNMG) 

       

 

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2020       

 

Udvalg for natur, miljø og 
grøn omstilling 

  
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 
Forbr. pct. 

Heraf søges 
overført 

 

              
 

Udgifter - i alt U 203.674 208.575 4.901 97,7 -564 

 

Indtægter - i alt I -14.844 -14.332 511 103,6 -240 

 

Netto - i alt N 188.830 194.243 5.412 97,2 -804 

 

       

 

Tabel 2 - Samlede overførsler 2020 - 2021      

 

Overførsler   Hele 1.000 kr.     

 

Kontrakt- og lovbundne   0     

 

Projektmidler   -34     

 

Øvrige driftsområder   -770     

 

I alt   -804     

 

 

Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021       

 

Område   
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 
Forbr. pct. 

Ansøgning 
om overførsel 

Bemærkning til ansøgning om overførsel 

                

Kontrakt- og lovbundre områder:   0 0 0 0 0   

                

Projketmidler:   231 207 206 112 -34   
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Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021       

 

Område   
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 
Forbr. pct. 

Ansøgning 
om overførsel 

Bemærkning til ansøgning om overførsel 

                
Natur og Miljø - EU LIFE-projekt (netto): I 230 0 0                -        -230 Furesø Kommune deltager i projektet 2000 EU-Life. 

Projektet løber i perioden 2015-2021 og projektet er set 
over hele perioden udgiftsneutralt for kommunen, idet det er 
EU finansieret. Der søges overført en indtægtsbevilling på 
229.869 kr. fra 2020 til 2021. 

Event Flyvestation på Hjul (Store cykel og 
rulledag 2. søndag september) (Udgift) 

U -20 0 20 0 20 Furesø har i 2020 modtaget 20.000 kr. (Indtægt) fra 
Nordeafonden, som tilskud til event Flyvestation på Hjul. 
Eventen blev ikke gennemført i 2020 pga. 
Coronasituationen. Beløbet ønskes overført til 2021 til 
afholdelse af aktiviteter jf. indhold i ansøgning. 
Nordeafonden er orienteret om at beløbet overføres til 
2021, hvor projektet forventes gennemført jf. ansøgning. 

Driftsgården - EU-midler, areal støtte 
(Udgift): 

U 21 207 186                     
10,3      

186 Furesø modtager tilskud fra landbrugsstøtte og arealtilskud 
fra Landbrugsstyrelsen i forhold til kommunale jordarealer. 
Beløbene anvendes til naturpleje mv. Hele bevillingen for 
2020 er ikke blevet brugt og søges derfor overført til 2021. 

  I -151 -162 -10                    
93,6      

-10   

                

Øvrige driftsområder:   28.146 27.376 -770 169 -770   
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Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021       

 

Område   
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 
Forbr. pct. 

Ansøgning 
om overførsel 

Bemærkning til ansøgning om overførsel 

                
Flyvestation Værløse/Afledt drift sydlejer 
(udgift) 

U 436 666 230 65 230 Restbevillingen på 230.000 kr. (netto) fra Afledt drift af 
Flyvestation Værløse og afledt drift Sydlejeren ønskes 
overført til projekt "Flyvestation på hjul". Projekt 
"Flyvestation på Hjul" er en politisk prioriteret indsats fra 
budgetaftalen 2020-2023. Projektet er forudsat finansieret 
indenfor den eksisterende ramme. Kommunens 
egenfinansiering af projektet var oppe på UNMG’s 
dagordens den  5. december 2019. Det blev her besluttet, 
at den forventede egenfinansiering på ca. 5,3 mio. kr. skulle 
søges finansieret af eksisterende midler til afledt drift på 
Flyvestation Værløse og Sydlejren m.v. Og i forlængelse 
heraf søges restbevillingen overført til projekt "Flyvestation 
på Hjul". 
(Der blev tilsvarende overført 924.000 kr. fra 2019 til 2020 
til finansiering af projektet og endvidere er der på BOI 2020 
overført 376.000 kr. Således at der samlet er overført 1,3 
mio. kr. til projektet  i alt - af det samlede 
egenfinansieringsbehov på 5,3 mio. kr. jf. sag af 5. 
december 2019.) 

Ejendomsvedligehold - Drift U 27.710 26.710 -1.000 104 -1.000 Der er et merforbrug på driftsudgifterne til 
ejendomsvedligehold på samlet 1,0 mio. kr. Der skyldes en 
forskydning i forbrug til ejendomsvedligrehold mellm drft og 
anlæg. Merforbruget på drift søges overføret til 2021. 
Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på anlæg til 
energirenovering og genopretning af kommunale 
ejendomme, som ligeledes overføres til 2021 på 
anlægsoverførslerne. 

    Udgifter - i alt -564 

 

    Indtægter - i alt -240 
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OVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 (UBB) 

      

 

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2020      

 

Udvalg for byudviling og 
bolig 

Regnskab 
2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Heraf søges 
overført 

 

            
 

Udgifter - i alt 414 519 105 79,8 90 

 

Indtægter - i alt -1.363 -1.327 36 102,7 0 

 

Netto - i alt -949 -808 141 117,5 90 

 

      

 

Tabel 2 - Samlede overførsler 2020 - 2021     

 

Overførsler Hele 1.000 kr.     

 

Kontrakt- og lovbundne 0     

 

Projektmidler 0     

 

Øvrige driftsområder 90     

 

I alt 90     

 

      

 

Tabel 3 - Overførsler 2020 - 2021      

 

Område 
Regnskab 

2020 

Korr.  
budget  

2020 

Rest korr. 
budget  

2020 

Forbr. 
pct. 

Ansøgning 
om 

overførsel 
Bemærkning til ansøgning om overførsel 

              

Øvrige driftsområder: 53 152 99 34,9 90   

Advisory Board 53 152 99 34,9 90 Ønskes overført til analyse af den faktiske nuværende parkeringsdækning” i 
forbindelse med udarbejdelse af Visions- og udviklingsplan for Værløse 
Bymidte 

              

   Udgifter - i alt 90 
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udgetoverførsler fra 2020 til 2021 (anlæg) 

   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

 Det skattefinansierede område: U/I            

  Samlet udgifter U 147.091 52.427 8.492 208.010 184.762 89 23.248 38.080 21.980 60.060   

  Samlet indtægter I -55.107 -19.450 -6.804 -81.361 -48.408 59 -32.953 -567 -37.922 -38.489   

  Samlet resultat N 91.984 32.977 1.688 126.649 136.354 108 -9.705 37.513 -15.942 21.571   
 

                      

 Det brugerfinansierede område: 
 

                      

  Samlet resultat 
 

6.500 7.580 -12.080 2.000 2.615 131 -615 12.080 -615 11.465   

    
 

                      

  Økonomiudvalget U 1.030 8.419 -4.835 4.614 4.264 92 350 1.685 307 1.992   

    I -51.000 -17.500 0 -68.500 -38.353 56 -30.147 0 -35.000 -35.000   

    
 

                      

ØU 101 Rådhusløsning for Furesø U   819   819 776 95 43     0 Projektet er afsluttet og 
mindreforbrug ønskes ikke overført 
til 2021.  

    I                       

ØU 103 Salg af ejendomme m.v. U 1.030 7.600 -6.835 1.795 1.488 83 307 1.685 307 1.992 Det samlede mindreforbrug på 2,0 
mio. kr. ønskes overført 2021 til 
færdiggørelse af nedenstående salg.  

  Salg af ejendomme m.v. I -51.000 -17.500 0 -68.500 -38.353 56 -30.147   -35.000 -35.000   

B 
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

  Salg af ejendomme m.v. U         17   -17         

  Salg af ejendomme m.v. I -33.500     -33.500 -38.353 114 4.853     0   

  Udgifter i forbindelse med 
salg m.v. 

U 1.030   -730 300 200 67 100 200   200   

  Freja/Flyvestationen I -17.500 -17.500   -35.000   0 -35.000   -35.000 -35.000 Freja pengene kommer først i 2021, 
så derfor overføres indtægten til 
2021 og 2022 med 17,5 mio. kr. i 
hvert af årene.   

  Ryttergårdsvej 118 
(tennisbaner) 

U   1.000 -425 575 537 93 38 425   425   

  FCN U   1.250 -750 500 376 75 124 750   750   

  Farum Bytorv 
 

  100 -80 20 17 85 3 80   80   

  Kildehuset U   100 -50 50     50     0   

  Jonstrupvang 100 U   30 -30 0     0 30   30   

  Frederiksborgvej 3-5 U   500 -200 300 341 114 -41 200 307 507   

  Bygmarkskolen U   120 -70 50     50     0   

  Køb af Tibbevangen 86 U   4.500 -4.500 0     0     0   

    
 

                      

NY Kompensation til Farum 
Fjernvarme 

U     2.000 2.000 2.000   0     0 Projektet er afsluttet 

    
 

                      

  Udvalg for digitalisering og 
innovation  

U 5.700 1.204 -4.300 2.604 2.028 78 576 920 397 1.317   
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

    
 

                      

UDI 
101 

Implementering af AULA U 2.200 815 -2.185 830 676 81 154 450 154 604 Mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. 
ønskes overført til 2021. 
Mindreforbruges skyldes, at 
leverandøren af Aula dagtilbud har 
udskudt implementeringen til 2021.  

    
 

                      

UDI 
200 

Opd. af skole og 
dagtilbudsnetværk 

U 3.500 -105 -1.765 1.630 1.246 76 384 120 205 325 Der er kontraktmæssige forpligtelser 
på 0,325 mio.kr. i 2021. Herefter er 
projektet udført. Dvs. der ønskes 
overført 0,325 mio. kr. til 2021. Det 
forventes, at it-netværket i SOL FFO 
og Bifrost kan udføres i foråret 2021. 
Opgradering af it-netværket i 
Regnbuen FFO og Gasværket FFO 
færdiggøres i uge 7-8.     

    
 

                      

UDI 
102 

Bedre borgerdialog - ny 
hjemmeside 

U   144   144 106 74 38   38 38 Mindreforbruget ønskes overført til 
2021 til færdiggørelse af projektet.  

    
 

                      

UDI 
201 

Digitale planer U   350 -350 0     0 350   350 Ved BO III i 2020 blev projektet 
nedjusteret og ønskes overført til 
2021 med henblik på indkøb af 
system/alternativt udvikling af vores 
eget eksisterende system.   
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

  Kultur, Fritid og 
Idrætsudvalget 

U 7.794 1.770 1.016 10.580 9.350 88 1.230 800 1.386 2.186   

    
 

    -1.016 -1.016 -1.016 0 0     0   

    
 

                      

KFIU 
103 

Kunstgræs Hareskovby U 4.244     4.244 3.002 71 1.242 800 1.242 2.042 Mindreforbrug på i alt 2,1 mio. kr. 
ønskes overført til 2021. 
Mindreforbrugi 2020 på 1,3 mio. kr. 
skyldes forsinkelser i leverancer pga. 
COVID-19 

    
 

                      

KFIU 
101 

Farum Park - lovp. eftersyn 
af master 

U 1.800     1.800 1.977 110 -177     0 Merforbruget skyldes nedbrud i en 
mast, som bevirkede at alle øvrige 
master er blevet forstærket i f.m. det 
planlagte service for at imødegå, at 
de på sigt også skulle falde ned.  

    
 

                      

KFIU 
104 

Farum Svømmehal - udskift. 
af sandfiltre 

U   22 19 41 41 100 0     0 Projektet er afsluttet 

    
 

                      

KFIU 
122 

Renovering af kunstgræs i 
Farum Øst 

U 1.750 1.708 1.016 4.474 4.330 97 144   144 144 Mindreforbrug på 0,2 mio.kr. ønskes 
overført til 2021, idet midlerne er 
disponeret til den endelige 
slutafregning.  

    I     -1.016 -1.016 -1.016   0     0   

KFIU 
201 

Nye krav til vandkvalitet U   40 -19 21   0 21     0 Projektet er afsluttet 
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

    
 

                      

  Beskæftigelsesudvalget U 0 277 -147 130 130 100 0 147   147   

    
 

                      

BEU 
100 

Attraktive erhvervsområder U 0 277 -147 130 130 100 0 147   147 Mindreforbruget ønskes overført til 
2021, idet Corona-situtationen i 
2020 har gjort, at der ikke har været 
mulighed for at gennemføre møder 
med ejere/lejere i 
erhvervsområderne.  

    
 

                      

  USS U 3.250 336 -3.250 336 38 11 298 0 298 298   

    
 

                      

USS 
100 

Velfærdsteknologi U 250   -250 0     0     0 Ved BO I blev midlerne flyttet fra 
anlæg til drift, jf. handlingsplan for 
budgetoverholdelse for USS.  
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

USS 
200 

Udbygning af 
plejecenterpladser 

U   336   336 38 11 298   298 298 Mindreforbruget ønskes overført til 
2021. Restbeløb til rådgivning og 
forundersøgelser overføres til 2021 
til brug i resten af projektet, som 
løber til og med 2023.  
Budgettet er afsat som et råderum, 
ift. til de forundersøgelser m.m., som 
er i en opstart af et projekt. Bruges 
midlerne ikke her, så skal de være til 
rådighed i den videre proces for 
projektet, hvor kommunens samlede 
budget i projektet er 25 mio. til 
servicearealer, og til boligarealet 
hvor budgettet er placeret hos 
boligselskabet er budgettet 3 gange 
stå stort) 

    
 

                      

USS 
203 

Pladser til borgere med 
særlige behov 

U 3.000   -3.000 0     0     0 Ved BO II blev projektet flyttet til 
UNMG og midlerne indgår i nyt 
projekt "Botilbud Søndersø" under 
UNMG  

    
 

                      

  UBB 
 

100 0 11 111 111 100 0 0 0 0   

    
 

                      

UBB 
100 

Pulje - Smukke bysamfund 
og attrak.byrum 

U 100     100 100 100 0     0 Projektet er afsluttet 
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

UBB 
101 

Værløse Bymidte - opfl. på 
udviklingsplan 

U     11 11 11   0     0 Projektet er afsluttet 

    
 

                      

  UNMG - udgifter U 129.217 40.421 19.997 189.635 168.841 89 20.794 34.528 19.592 54.120   

  UNMG - indtægter I -4.107 -1.950 -5.788 -11.845 -9.039 76 -2.806 -567 -2.922 -3.489   

    
 

                      

  Natur og Miljø: U 500 0 0 500 464 93 36 0 0 0   

UNMG 
99 

Pulje - Grøn Plan inkl. 
Naturpark Mølleå 

U 500     500 464 93 36     0 Mindreforbrug ønskes ikke overført 
til 2021, ny bevilling på 0,5 mio. kr. i 
2021.  

    
 

                      

  Vej og Park U 31.024 9.926 -2.153 38.797 34.755 90 4.042 4.478 3.713 8.191   

    I -4.107 -1.950 -1.258 -7.315 -4.159 57 -3.156 -567 -3.172 -3.739   

    
 

                      

UNMG 
100 

Farum Nordby U   172   172 136 79 36   36 36 Mindreforbruget ønskes overført til 
2021 til fortov og cykelsti på 
Garnisonsvej 

    
 

                      

UNMG 
101 

Pulje - Bybækgrunden 
(byggemodning) 

U 3.800 334 -820 3.314 3.284 99 30   30 30 Mindreforbruget ønskes overført til 
2021 til færdiggørelse af 
kontraktbundne opgaver. 

    I     -80 -80     -80   -80 -80 Indtægten kom ikke ind i 2020, så 
derfor ønskes den overført til 2021, 
hvor indtægten vil komme.  
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

    
 

                      

MPT 
105 

Renovering af Farum 
Hovedgade  
(Banktorvet) 

U   2.225   2.225 1.693 76 532   532 532 Mindreforbruget skal ses i 
sammenhæng med UNMG 115 
"Farum Hovedgade - Lillevangsvej". 
Mindreforbrug skyldes forsinkelse v. 
omprojektering af krydsning v. 
Akacietorvet. Midler (i alt 0,53 + 0,18 
=) 0,71 mio ønskes overført til 
UNMG 105 til bl. a. færdiggørelse af 
fodgængerovergang v. Akacietorv i 
2021. 

    
 

                      

UNMG 
102 

Pulje - Klimatilpasning U 800 1.338 277 2.415 2.579 107 -164 0 -164 -164 Resultatet på dette projektet dækker 
over både mer-/og mindreforbrug. 
Merforbrug på Søndergårdskvarteret 
på 0,293 mio. kr. skal overføres til 
2021. Merforbruget skal fratrækkes 
0,128 mio. kr., som dækker over 
mindreforbrug på andre projekter 
under Klimatilpasning.  

    I     -517 -517 -518 100 1     0   

    
 

                      

UNMG 
103 

Pulje - Genplantning af 
kommunale træer 

U 500 0 -300 200 200 100 0 0   0 Projektet er afsluttet 

    
 

                      

UNMG 
104 

Pulje - Rekreative stier i det 
åbne land 

U 0 59 0 59 63 107 -4 0   0 Projektet er afsluttet 
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

    
 

                      

UNMG 
105 

Vejrenovering U 3.700 -30 1.150 4.820 4.547 94 273 -500 273 -227 Mindreforbruget vil blive fratrukket i 
de ,5 mio. kr., som blev fremrykket 
fra 2021 til 2020. Det samlede 
merforbrug på 0,2 mio. kr. ønskes 
overført til 2021 og fratrækkes 
bevillingen i 2021.   

    
 

                      

UNMG 
106 

Broer, bygværker og 
signalanlæg 

U 250 0 -50 200 150 75 50 0   0 Mindreforbrug ønskes ikke overført 
til 2021.  

    
 

                      

UNMG 
107 

Pulje - Reduktion af støj fra 
vejtrafik 

U 2.000 215 -1.100 1.115 884 79 231 880 231 1.111 Midlerne ønskes overført til 2021 til 
udbetaling af kontraktbundne 
støjpuljemidler og midler til 
tværkommunale 
samarbejdsprojekter samt 
færdiggørelse af udskudte projekter, 
herunder et med medfinansiering fra 
Banedanmark (aflåste cykelstativer 
på stationer). Mindreforbrug skyldes 
coronarelaterede forsinkelser på en 
række projekter.  
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

UNMG 
108 

Pulje - 
Trafiksikkerhedsindsats 

U 1.000 61 1.040 2.101 2.210 105 -109 0 -109 -109 Merforbrug ønskes overført til 2021. 
Merforbrug skyldes større udgifter til 
færdiggørelse af projekter i 2019 og 
2020 og dækkes af bevilling for 2021 
til puljen "Opfl. på handleplan 
trafik/mobilitet" 

    
 

                      

UNMG 
109 

Pulje til forb. af fortove og 
cykelstier 

U 1.700 0 -1.700 0 0   0 0   0   

    
 

                      

UNMG 
110 

Infrastrukturinvesteringer 
(byudvikling) 

U 700 770 -873 597 637 107 -40 648 -40 608 Der ønskes overført ialt 0,6 mio. kr. 
til 2021 til gennemførelse af 
projekter i 2021.  
Mindreforbrug skyldes udsættelser 
pga. projektering, corona og 
manglende tilsagn fra DSB om støtte 
i 2020.  

    
 

                      

UNMG 
111 

Supercykelstier - Farum-
ruten 

U 5.674 151 818 6.643 6.480 98 163 0 163 163 Mindreforbrug ønskes overført til 
2021 til kontraktbundne 
opgaver.Mindreforbrug skyldes 
leveranceproblemer på fortovsfliser.  

  Supercykelstier - Farum-
ruten 

I -2.717 -1.950 -768 -5.435 -2.172 40 -3.263 0 -3.263 -3.263 Indtægten kommer i 2021, da 
reststøtte først kan udbetales efter 
regnsskabsaflæggelse og 
årsrapportering (indenfor 3 måneder 
fra projektets slutdato 31/12  2020.  
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

    
 

                      

UNMG 
112 

Gl. Hareskovvej - opr. af 
vejkasse m.v.  

U   1.021 690 1.711 123 7 1.588   1.588 1.588 Mindreforbrug ønskes overført til 
2021 til gennemførelse af projektet.  
Mindreforbrug skyldes ufordringer i 
forhold til placeringen. 
Godkendelserne er nu i orden og 
projektet forventes at blive færdig i 
2021.  

    
 

                      

UNMG 
113 

Renovering af vejbrønde og 
vejstik 

U 500 0 -50 450 433 96 17 0 0 0 Projektet er afsluttet og 
mindreforbruget kan tilgå kassen i 
2020.  

    
 

                      

UNMG 
114 

Genopbygning af bro ved 
Slangerupvej  

U   554   554 118 21 436   300 300 Mindreforbrug skyldes dels corona-
forsinkelser på håndværkere og 
leverancer og dels at projektet kan 
laves færdigt billigere end forventet. 
Udaf mindreforbruges ønskes der  
kun overført 0,3 mio til 2021.  

    
 

                      

MPT 
207 

Udvalgte vejprojekter U 4.000 326 -2.440 1.886 2.232 118 -346 1.800 -346 1.454 Der ønskes overført ialt 1,5 mio. kr. 
til 2021 til færdiggørelse af 
kontaktbundne arbejder i 2021. 
Mindreforbrug skyldes udskydelse af 
visse arbejder pga. forsinkelse ved 
jordkøb.  
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

    I     -460 -460 -475 103 15   0 0 Indtægten kommer fra 
Huskompagniet. Merindtægten på 
15.000 kr. tilgår kassen.  

    
 

                      

MPT 
205 

Udbygning af 
Flyvestationen 

U 1.000 213 300 1.513 1.116 74 397 1.000 397 1.397 Mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr. 
ønskes overført til  realisering af 
fondstøttet projekt "Flyvestationen 
på hjul" i 2021,  

    I         -80   -80   80 80 Indtægt kommer fra Freja for deres 
del af gennemført asfaltering ved 
Hangar 2 og ønskes overført til 2021 
til Flyvestation på hjul 

    
 

                      

UNMG 
115 

Farum Hovedgade - 
Lillevangsvej 

U 1.500 2.135 -1.325 2.310 2.528 109 -218 400 -218 182 Mindreforbrug på på ialt 0,2 mio. kr. 
ønskes overført til bl. a. 
færdiggørelse af fodgængerovergang 
v. Akacietorv i 2021/skal ses i 
sammenhæng med MPT 105. 
Mindreforbrug skyldes forsinkelse v. 
omprojektering af krydsning v. 
Akacietorvet.  

  Farum Hovedgade - 
Lillevangsvej 

I -1.390 0 567 -823 -823 100 0 -567   -567 Indtægt kommer i 2021 efter 
afsluttet regnskab til Vejdirektoratet. 

    
 

                      

UNMG 
116 

Vejbelysning - Energi- og 
renovering 

U 1.000   -1.000 0     0     0   
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

    
 

                      

NY Vejanlæg Laanshøj U 1.900 154 -100 1.954 1.006 51 948 100 948 1.048 Mindreforbrug ønskes overført til 
2021 til færdiggørelse af  
kontraktbundne arbejder. 
Mindreforbrug skyldes forsinkelse 
pga. langstrakt dialog om jordkøb 
samt overtagelse af 
udbygningsaftale.  

    
 

                      

MPT 
201 

Fremkommelighed på Kr. 
Værløsevej 

U   166 700 866 149 17 717   717 717 Mindreforbrug ønskes overført til 
2021 til færdiggørelse af 
venstresvingsbane ved spejdergrund 
samt afregning for 
trafikmåling.Mindreforbrug skyldes 
uforudsete udfordringer med 
ledninger i jorden samt manglende 
levering af ydelser i andet projekt.  

    
 

                      

UNMG 
202 

Ren. cykelsti Ryget 
Skovby/Poppel Alle 

U 500 0 550 1.050 1.050 100 0 0   0 Projektet er afsluttet 

    
 

                      

UNMG  
204 

Nye El- målere U 0 62 1.000 1.062 972 92 90 0 0 0 Projektet er afsluttet og ønskes ikke 
overført til 2021. Mindreforbrug 
skyldes at opgaven kunne løses 
billigere end forventet.  
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

    
 

                      

UNMG 
221 

Istands. af private 
fællesveje 

U 500 0 -150 350 975 279 -625 150 -625 -475 Merforbruget ønskes overført til 
2021, hvor det vil blive udlignet. 
Merforbrug skyldes at en del af 
udgifterne skal sendes videre til 
vejretshavere.  

    I       0 -91   91   91 91 Realiserede indkomster p.t. fra 
vejretshavere, og skal modregnes i 
merforbruget.  

    
 

                      

UNMG 
(NY) 

Interne projektmidler U     1.230 1.230 1.190 97 40     0 Mindreforbrug ønskes ikke overført 
til 2021.  

    
 

                      

  Kommunale ejendomme: U 97.693 30.495 22.150 150.338 133.622 89 16.716 30.050 15.879 45.929   

    I 0 0 -4.530 -4.530 -4.880   350 0 250 250   

    
 

                      

UNMG 
119 

Øget energiren/etab. af 
energif 

U 22.500 5.191 -3.960 23.731 22.128 93 1.603 4.500 1.603 6.103 Mindreforbrug på ialt 6,1 mio. kr. 
ønskes overført til 2021. 
Mindreforbruget skyldes  
forsinkelser i leverancer fra 
bl.a.fabrikker, der blev lukket ned 
pga COVID-19. herunder længere 
leveringstider m.m. (Se også 
genopretning folkeskoler og 
daginstitutioner 
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

UNMG 
123 

Tilgængelighedsplan for 
handicappede 

U 500     500 466 93 34     0 Mindreforbruget ønskes ikke 
overført til 2021, idet der er en ny 
bevilling på 0,9 mio. kr. i 2021.  

    
 

                      

ny PCB - Solvangskolen (2. 
runde) 

U   655 -655 0     0     0   

    
 

                      

UNMG 
124 

Rottebekæmpelse i kom. 
ejd. 

U   1.392   1.392 579 42 813     0 Projektet er afsluttet og 
mindreforbruget ønskes ikke 
overført til 2021.  

    
 

                      

UNMG 
207 

Affaldssortering i 
kommunens ejd 

U 2.000 -23   1.977 1.323 67 654   654 654 Mindreforbrug på ialt 0,7 mio. kr. 
ønskes overført til 2021.  
Mindreforbruget skyldes 
forskydelser, da bl.a. planer for 
affaldsstationsprojekter på skoler 
pga Corona og arbejdspres på 
skolerne, undervisning hos 
Vestforbrænding er flyttet til 2021 
på grund af Corona, så ændret 
planlægning har gjort at 
affaldsstationer først er færdig i de 
første måneder af 2021.  
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

UNMG 
120 

Genopretning af 
folkeskolerne 

U 23.750 5.836 13.600 43.186 34.259 79 8.927 5.100 8.927 14.027 Mindreforbrug på ialt 14,0 mio. kr. 
ønskes overført til 2021. 
Mindreforbrug skyldes primært 
forsinkelser pga. Corona og  
Hareskov Skole , idet 
moderniseringen af skolen først 
forventes færdig i marts 2021.  
Dertil kommer tagrenovering ved 
Stavnsholtskolen, som er 
tidsforskudt ind i 2021 (jf.BOII). 
Leveringsproblemer fra fabrikker i 
Nordjylland, Europa og Kina, hvor 
bla. fabrikker har været lukket på 
grund af COVID-19, ligesom en del 
håndværkere og rådgivere på 
kommunens sager her i efterårs- og 
vintermånederne har været smittet 
med Corona, som har givet 
forsinkelser.  Der udover er 
legeplads projekter delvist 
tidsforskudt ind i 2021, hvor de 
gøres færdig efter en god 
brugerindvolvering og med Corona 
forsinkelser. Der er tilført midler fra 
driftsrammen på 5,35 mio.kr,  idet 
projekter er flyttet fra drift til anlæg.  

  Genopretning af 
folkeskolerne 

I       0 -100   100   0 0   
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

UNMG 
209 

Genopretning af 
daginstitutionerne 

U 3.500 2.003 1.470 6.973 6.980 100 -7 2.350 -7 2.343 Mindreforbrug på ialt 2,4 mio. kr. 
ønskes overført til 2021.   
Mindreforbruget skyldes primært, at 
ventilationsanlæg i Dalgården er 
udskudt til 2021, og at der skal laves 
nyt køkken i Nørreskoven, for midler 
som var afsat til Espebo ventilation 
som er udskudt til 2021.  
Forældrene i Nørreskoven har stemt 
ny madordning ind ved årskiftet, 
som kræver væsentlige ændringer i 
køkkenet for at kunne levere de 
ønskede måltider til børnene. 
Projekter er samtidig forsinket pga.  
COVID-19 - længere leveringsfrister.  
Endelig skal mindreforbrug dække 
merudgift til oprensning af forurenet 
jord vedr. anlægssagen Botilbud 
Syvstjernevænge 10 på 1,5 mio.kr. jf. 
BOIII 

  Genopretning af 
daginstitutionerne 

I     -320 -320 -320         0   

    
 

                      

UNMG 
122 

Tagrenovering og solceller U     13.350 13.350 12.320   1.030   1.000 1.000 Mindreforbruget ønskes overført til 
2021.  
Mindreforbrug skyldes mindre 
tidsforskydning pga vejrlig. Projektet 
forventes afsluttet i 1. kvartal i 2021.  
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

UNMG 
213 

Solvangskolen 
FFO/Kildehuset 

U 6.000 6.240 -440 11.800 9.769 83 2.031 6.000 2.031 8.031 Mindreforbrug  på ialt 8,0 mio.kr. 
ønskes overført til 2021.  
Mindreforbruget skyldes, at der er 
sket tidsforskydninger på grund af 
forsinkelse af etablering af 
byggeplads, udfordringer med  
Bifrosthusets konstruktion ifm. 
etablering af gulvvarme i vuggestue. 
Derudover er der opdaget 
skimmelsvamp, som også har givet 
forsinkelser. Der har været en 
orientering i UNMG i december 
måned omkring dette .   

    
 

                      

UNMG 
214 

Rep. af 
facadepartier/vinduer 
Bybækskolen 

U 750 -41   709 322 45 387   387 387 Mindreforbruget ønskes overført til  
2021 - da der fortsat er behov for 
løbende vedligehold af Bybæskolen 

    
 

                      

UNMG 
210 

Farum Vejgaard - 
ombygning 

U   1.045   1.045 1.099 105 -54     0 Projektet er afsluttet, og 
merforbruget ønskes ikke overført til 
2021.  

    
 

                      

UNMG 
216 

Ny skovbørnehave i 
Jonstrup 

U   200 -200 0 0   0     0 Ved BO II blev budgettet på 0,2 mio. 
kr. lagt i kassen, da børnehaven 
forventes først bygget i 2023/2024. 
Der vil blive søgt om ny bevilling i 
forbindelse med 
budgetforhandlingerne 2021-2024 
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

    
 

                      

NY Samling af hjemmeplejen U   436   436 422 97 14     0 Projektet er afsluttet, og 
mindreforbruget ønskes ikke 
overført til 2021.  

    
 

                      

NY Renovering af bassin i 
Farum Svømmehal 

U   -645 785 140 140 100 0     0 Projektet er afsluttet  

    I     -785 -785 -785   0       Projektet er afsluttet  

    
 

                      

USS 
201 

Botilb.for voksne 
(Syvstjernevænget) 

U   7.509   7.509 8.974 120 -1.465   -1.465 -1.465 Merforbrug skyldes oprensning af 
forurenet jord. Merforbrug 
finansieres af genopretningspulje på 
anlæg i 2020, Jf. BOIII. Se tekst under 
UNMG 209.  

    
 

                      

USS 
202 

Botilbud for unge 
(Hareskovhvile) 

U 6.000 1.600 -7.600 0     0     0 Ved BO II i 2020 blev projektet flyttet 
til nyt projekt "Botilbud Søndersø".  

    
 

                      

UNMG 
222 

Rengøringsmateriel U 800     800 732 92 68   68 68 Mindreforbruget ønskes overført til 
2021 - for køb af det sidste 
rengøringsmateriel i forbindelse med 
hjemtagningen af rengøringen 
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

BSU 
211 

Ny daginstitution i Sydlejren U 31.893 -903   30.990 28.762 93 2.228   2.228 2.228 Mindreforbruget ønskes overført til 
2021, hvor sagen forventes afsluttet. 
De sidste regninger på sagen betales 
ikke, før alle fejl og mangler er løst. 
Byrådet godkendte forlig med 
entreprenør ultimo januar 2021.  
Sagen vil slutte med et merforbrug 
på ca. 1,7 mio.kr. på grund af 
ekstraarbejder, som der løbende har 
været uenighed om mellem 
entreprenør og kommunen. 
Merforbrug finansieres i 2021 via 
genopretningspulje på anlæg (jf. 
BOIII) 

    
 

                      

  Etablering af institution i 
Hareskovby 

I     -1.025 -1.025 -1.025   0     0 Indtægten vedr. forlig som er 
modtaget fra Tryg i 2020.  

    
 

                      

NYT Botilbud Søndersø U     5.400 5.400 5.347   53 10.100 53 10.153 Mindreforbruget på ialt 10,1 mio. kr. 
ønskes overført til 2021, hvor 
projektet fortsætter.  I Byrådet i juni 
måned blev der godkendt et nyt split 
mellem årene 2020 og 2021, som 
forklarer dette store mindreforbrug i 
2020.    
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

    I         -250       250 250 Indtægten vedrører fondsmidler hos 
Realdania til projektet Botilbud 
Søndersø på ca. 1,025 mio. kr., som 
er bevilget til bæredygtighed og 
energiforbedringer på nybyggeriet.   

    
 

                      

NYT Rådhuset - forlig U     400 400     400 2.000 400 2.400 Mindreforbrug på ialt 2, 4 mio. kr. 
ønskes overført til 2021. Efter forlig i 
september 2020 vedr. renovering af 
facader/byrumsreoler på rådhuset er 
der modtaget 2,4 mio.kr. fra 
forsikringsselskab. Sagen 
iværksættes i marts 2021 og vil løbe 
et godt stykke ind i 2021. Hele sagen 
er derfor skudt til 2021. 

    I     -2.400 -2.400 -2.400   0       Indtægt fra forsikringsselskab 

    
 

                      

  Det brugerfinaniserede 
område: 

 
6.500 7.580 -12.080 2.000 2.615 131 -615 12.080 -615 11.465   

MPT 
124 

Udrulning af affaldssortering 
i tæt/lav 

U 6.500 1.797 -6.297 2.000 2.385 119 -385 6.297 -385 5.912 Mindreforbrug på i alt 5,9 mio. kr. 
ønskes overført til 2021. Merforbrug 
på 0,4 mio. kr. i 2020, skyldes 
konsulenttimer, beholderindkøb og 
beholderudbringning.  
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   Vedtaget 
budget 

2020 

Overført 
fra 2019 
til 2020 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Fbr. 
% 

Mer-/ 
mindre- 
forbrug 

Ønsket 
overført 
ved BO I, 

II og III 

Ønskes 
overført 

ifm. 
regnskabs

afsl. 

I alt 
ønskes 

overført 

Bemærkning 

    
 

a b c d=a+b+c e f g h i j k 

UNMG 
126 

Fremtidens Genbrugsstation U   5.783 -5.783 0 230   -230 5.783 -230 5.553 Mindreforbrug på ialt 5,5 mio. kr. 
ønskes overført til 2021, da selve 
anlæggelsen af genbrugsstationen 
blev udskudt. Der er afholdt udgifter 
til rådgivning og belægning på 
genbrugsstationen i 2020. 
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rdbog 

 

Aktiver 
Et aktiv er i regnskabsmæssig sammenhæng noget 
som en virksomhed kontrollerer og opnår fremtidige 
fordele ved. 
Et anlægsaktiv er en langsigtet værdi som eksempelvis 
en bygning eller transportmiddel. 
Det kommunale regnskab opdeles i: 
 

 Materielle anlægsaktiver kan eksempelvis være 
en bil, en kopimaskine, en computer, en fast 
ejendom, større maskiner etc. 

 Immaterielle anlægsaktiver er aktiver som er 
anskaffet til eje eller brug, uden de er fysiske eller 
finansielle. Eksempler på disse kan være 
investeringer i systemudvikling og 
patenter/licenser til software. 

 Finansielle anlægsaktiver kan være diverse 
former for værdipapirer og kapitalandele – 
generelt pengemæssige aktiver. 

 Omsætningsaktiver omfatter grunde og 
bygninger bestemt til videresalg samt 
varebeholdninger. 

 
I balancen i Furesø kommunes regnskab er generelt 
indregnet alle materielle og immaterielle 
anlægsaktiver, hvor kostprisen svarer til eller 
overstiger 100.000 kr. og levetiden er over 1 år. 
For omsætningsaktiver gælder i Furesø Kommunes 
regnskab at: 
Grunde og bygninger til videresalg er optaget til 
kostprisen. 
Varebeholdninger er indregnet, såfremt værdien 
overstiger 1 mio. kr., eller der er væsentlige 
forskydninger på beholdningerne mellem årene. 
 
Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og 
værdipapirer indregnes til kursværdien pr. 31. 
december i regnskabsåret. For ikke-noterede 
værdipapirer er indregningen foretaget efter den 
Indre værdis metode. Andre kortfristede 
tilgodehavender er opgjort til nominel værdi. 

 
Balance 
Balance er et begreb, der anvendes i både regnskabet 
og i budgetlægningen. I regnskabet består balancen 
overordnet af materielle og immaterielle aktiver samt 
finansielle aktiver og passiver. Ved passiver forstås 
summen af egenkapital og forpligtelser. Balancen 
indeholder oplysninger om værdien af kommunens 
grunde og bygninger, tekniske anlæg, maskiner og 

større specialudstyr, inventar, transportmidler mv.  
I budgetlægningen er balancen udtryk for forholdet 
mellem årets indtægter og årets udgifter. Balancen 
kan være både positiv og negativ. Balancen svarer til, 
om der budgetteres med en forøgelse af 
kassebeholdningen eller et fald i kassebeholdningen.  

 
Finansforskydninger 
Ændringer i beholdningen af aktiver og passiver indgår 
i regnskabet som udgifter og indtægter. Sådanne 
udgifter og indtægter betegnes finansforskydninger. 
Finansforskydninger omfatter fx ændringer i restancer, 
ændringer i indskuddet i Landsbyggefonden, 
ændringer i pensionisters henstand af 
ejendomsskatter, ændringer i mellemværender med 
staten og andre offentlige myndigheder, ændringer i 
momstilsvaret m.v. 

 
Finansieringsoversigten 
Oversigten skal vise, hvilken betydning årets 
udgiftsbaserede resultat sammen med de øvrige 
finansielle dispositioner har for udviklingen i 
kommunens likvide beholdninger. 

 
Finansposter 
Finansposterne er finansieringssiden af kommunens 
udgifter. Finansposter omfatter områder som 
skatteindtægter, tilskud og udligning, renteindtægter, 
optagelse og afdrag på lån og generelt alle 
forskydninger i kommunens tilgodehavender og gæld. 

 
Immaterielle anlægsaktiver  
Immaterielle anlægsaktiver defineres som 
identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver uden 
fysisk substans, som er erhvervet til vedvarende eje 
eller brug i produktion, bortforpagtning eller lignende. 
Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger. 
Det kan være udgifter til forskellige 
udviklingsaktiviteter f.eks. investering i 
systemudvikling eller visse softwareudgifter. 

 
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet 
Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at 
give kommunerne et større (økonomisk) incitament til 
at fremme sundhed gennem fx forebyggelse, træning 
og pleje og herunder et styrket samarbejde mellem 
regioner og kommuner. 
Ordningen indebærer, at kommunerne betaler: 
• en del af udgiften til somatisk og psykiatrisk 
behandling på hospitaler 

O 

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Oekonomisk-ordbog
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Oekonomisk-ordbog?ca=true
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• en del af honoraret til behandlere i praksissektoren – 
fx praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, 
fysioterapeuter og psykologer 
 
Hertil kommer kommunal finansiering, som omfatter: 
• Ambulant genoptræning 
• Patienter der er færdigbehandlede 
• Patienter på hospice 
 
Fra 2018 er afregningsmodellen til den aktivitets-
bestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) 
for somatik og praksissektor ændret, mens det 
psykiatriske område ikke er berørt. Ændringen 
betyder, at afregningsprocenten af den kommunale 
medfinansiering er hævet for borgere i aldersgruppen 
0-2 år og for borgere over 65 år. Samtidig er taksten 
for borgere i alderen 3-64 år sænket.  
DRG-taksten er den pris den pågældende behandling 
er prissat til, hvoraf kommunen betaler en andel. 
Endvidere hæves egenbetalingsgrænsen pr. 
behandling for 0-2-årige og 65+-årige borgere. Endelig 
er afregning for genoptræning under indlæggelse 
bortfaldet. 
 
Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at 
give kommunerne et større (økonomisk) incitament til 
at fremme sundhed gennem fx forebyggelse, træning 
og pleje og herunder et styrket samarbejde mellem 
regioner og kommuner. 
Ordningen indebærer, at kommunerne betaler: 
• en del af udgiften til somatisk og psykiatrisk 
behandling på hospitaler 
• en del af honoraret til behandlere i praksissektoren – 
fx praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, 
fysioterapeuter og psykologer 
 
Hertil kommer kommunal finansiering, som omfatter: 
• Ambulant genoptræning 
• Patienter der er færdigbehandlede 
• Patienter på hospice 
 
Likviditet 
Likviditet er et udtryk for størrelsen af en kommunes 
kassebeholdning. 
 
Udsvingene i en kommunes kassebeholdning kan være 
ganske markante fra dag til dag. Det skyldes blandt 
andet, at kommunerne nogle dage har store 
indtægter, mens de andre dage har store udgifter. 
Eksempelvis har kommunerne på nogle dage 
indtægter fra skatteafregninger og tilskud fra staten, 
mens de andre dage har udgifter til lønudbetalinger, 
indkomstoverførsler mv.  
 
Kommunerne skal indberette et gennemsnitligt 
likviditetstal til Økonomi- og Indenrigsministeriet 

opgjort efter den såkaldte kassekreditregel. Denne 
regel siger, at gennemsnitslikviditeten – opgjort som 
et gennemsnit af kommunens kassebeholdning over 
de seneste 365 dage – skal være positiv. Hvis en 
kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort efter 
kassekreditreglen bliver negativ, skal kommunen søge 
Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation fra 
kassekreditreglen – det der populært kaldes at blive 
”sat under administration”. 
 
Den gennemsnitlige likviditet giver et bedre billede af, 
i hvilken retning en kommunes likviditet udvikler sig, 
men fordi det er et gennemsnit over en lang periode, 
så går der også lang tid, før store ændringer i en 
kommunens likviditet kan aflæses af tallet. 
 
Samtidig siger størrelsen af en kommunes likviditet 
ikke nødvendigvis noget om kommunens øvrige 
økonomiske situation. Likviditeten kan derfor lidt 
simpelt siges at være en slags reserve, der ligger i 
kommunekassen. Mange kommuner har politisk 
vedtaget, at man ønsker en likviditet af en bestemt 
størrelse for at kunne imødekomme uforudsete 
udgifter. 

 
Omkostningsbaseret 
Det omkostningsbaserede budget og regnskab er bl.a. 
kendetegnet ved, at investeringer afskrives år for år og 
dermed ikke kun belaster regnskabet i det år, udgiften 
betales. Det omkostningsbaserede budget og regnskab 
belastes heller ikke af lageropbygning, men alene af 
forbruget af varelagre. Feriepenge regnes f.eks. også 
ind i budgettet og regnskabet i det år, de optjenes (og 
ikke i det år, de udbetales). 
Et omkostningsbaseret budget og regnskab svarer til 
det princip, som private virksomheder bruger i deres 
regnskab.  

 
Overførselsudgifter 
Overførselsudgifter er udgifter til: 
Erhvervsgrunduddannelser, Daghøjskoler, 
Introduktionsprogram mv., Introduktionsydelse, 
Repatriering, Personlige tillæg m.v., Førtidspension 
med 50 pct. Refusion, Førtidspension med 35 pct. 
refusion - før 1. januar 2003, Førtidspension med 35 
pct. refusion - efter 1. januar 2003, Sygedagpenge, 
Sociale formål, Kontanthjælp, Kontanthjælp 
vedrørende visse grupper af flygtninge, Aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere, Boligydelse til pensionister, 
Boligsikring, Uddannelsesordning for ledige, der har 
opbrugt dagpengeret, Revalidering, undtagen dr.1 grp. 
004 og 005, Løntilskud til personer i fleksjob m.v., 
Løntilskud til personer i fleksjob m.v., Driftsudgifter til 
den kommunale beskæftigelsesindsats, Seniorjob til 

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Oekonomisk-ordbog?ca=true
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Oekonomisk-ordbog?ca=true
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personer over 55 år og Beskæftigelsesordninger. 
Herudover kommer udgifterne til forsikrede ledige. 

 
Ordinær drift 
Den ordinære drift viser overskuddet af den daglige 
drift. Dvs. Indtægter fra skat og tilskud og udligning 
fratrukket driftsudgifterne og renter. 

 
Passiver 
Passiver i det kommunale regnskab er summen af 
egenkapital og forpligtelser. 

 
Regnskabsoversigt 
Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige 
parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. at den 
skal vise regnskabet på bevillingsniveau. 
Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at 
sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de 
årets løb afgivne tillægsbevillinger med de enkelte 
regnskabstal. 
 
Regnskabsredegørelse 
Regnskabsopgørelsen skal i en kortfattet form vise 
kommunens udgifter og indtægter opgjort efter 
udgiftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen 
er at give en overordnet præsentation af det faktiske 
årsresultat sammenholdt med det budgetterede. 

 
Serviceudgifter  
Serviceudgifterne indbefatter driftsudgifterne til alle 
de væsentlige kommunale sektorområder, fx 
dagpasningsområdet, skoleområdet, ældreområdet, 
det sociale område samt sundhedsområdet. Dog 
indgår overførselsudgifter, (se overførselsudgifter), 
ikke i definitionen.  
Kommunernes samlede serviceudgifter i budgetåret 
aftales mellem regeringen og KL i de årlige 
økonomiforhandlinger.  

 
Udgiftsbaserede principper 
I det udgiftsbaserede regnskab registreres udgifter og 
indtægter, når de henholdsvis afholdes og medtages. 
Der sondres mellem løbende udgifter/indtægter og 
kapitaludgifter/-indtægter. Periodiseringen er 
begrænset til regnskabsåret, inkl. en 
supplementsperiode. 

 
Årsberetning/-rapport  
Årsberetningen er kommunens regnskab. Hvert år 
laves et regnskab for det netop afsluttede år. 
Budgetåret lukker pr. 31. december, og så er der en 
supplementsperiode i januar, hvor man kan nå at 
bogføre regninger, der hører til i det foregående år. 
Regnskabet udarbejdes på udvalgsniveau, og 

behandles i hvert udvalg og samlet i byrådet. 
Revisionen (et eksternt firma) gennemgår også 
regnskabet, og har mulighed for at komme med 
bemærkninger. 
 

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Oekonomisk-ordbog?ca=true

