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Tabel 1 – Økonomiudvalgets regnskab 2020 

Hele 1.000 kr. 
 

Opr. budget 
2020 

Ompl. Till.bev. 
Korr.  

budget 
2020 

Regnskab 
2020 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

  
 

              

Udgifter - i alt U 279.464 2.310 -17.257 264.517 264.236 15.228 282 

Indtægter - i alt I -25.413 -2.310 1.809 -25.915 -25.973 560 59 

Netto - i alt N 254.050 0 -15.448 238.602 238.262 15.788 340 

  
 

              

Aktivitetsområde: 
 

              

Politisk organisation U 9.278   -116 9.162 8.640 638 523 

 I         -8 8 8 

  
 

270.186 2.310 -17.141 255.355 255.596 14.590 -241 

Administrativ organisation U -25.413 -2.310 1.809 -25.915 -25.966 552 51 

  I               

  
 

Udvalgets ansvarsområde omfatter: 
 
Politisk organisation 
 Byråd 

 Valg 

 Kommissioner, råd og nævn 

 
Administrativ organisation – bl.a.: 
 Puljer – barselspulje, lønpulje og budgetpuljer til overførsler mellem budgetår og uforudsete udgifter 

 Forsikringsområdet 

 Tjenestemandspensioner 

 Kompetenceudvikling 

 Kommunalinformation og stillingsannoncer 

 Indtægter og gebyrer 

 Den central refusionsordning 

 Centrene (løn- og driftsrammer) 

 
 

Regnskabsresultat for Økonomiudvalget 
Økonomiudvalget havde i 2020 et oprindeligt udgiftsbudget på 279,5 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 25,4 
mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 264,5 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 25,9 mio. kr. Samlet set 
er der et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. 
(netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på knap 0,3 mio. kr. på udgiftssiden og 
en merindtægt på knap 0,1 mio. kr. på indtægtssiden i forhold til det korrigerede budget.  
 
Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2020 på udvalgets område. 
 

Ø 
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Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2020 Hele 1.000 kr. 

Bemærkning Beløb 

    

Overført fra 2019 til budget 2020 -4.541 

Furesø Kantine - overført mindreforbrug til indkøb af nyt betalingssystem 200 

Arbejdsmiljø - Overført til gennemførsel og opfølgning på APV, ledelsesevaluering og medarbejderundersøgelse 184 

Pulje til overførsel mellem budgetår - alle udvalg -4.925 

    

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2020 -2.668 

    

Puljen til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår   

Konsekvens af ny prisfremskrivning fra KL - lavere prisudvikling end forudsat ved budgetlægning - alle udvalg 1.549 

    

Økonomiudvalget   

Konsekvens af ny prisfremskrivning fra KL - lavere prisudvikling end forudsat ved budgetlægning. -276 

    

Udvalg for kultur, fritid og idræt   

Omplacering af lønbudgetter fra ØU til UKFI -105 

    

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv   

Konsekvens af ny PL fra KL - lavere prisudvikling end forudsat ved budgetlægning. Tilføres USS ifm. i værksætning af 
handleplan til budgetoverholdelse 

-1.549 

Handleplan USS ift. budgetoverholdelse -2.250 

Sundheds- og socialsekretariatet - lønmidler overført fra ØU til USS -110 

    

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling   

Udmøntning af indkøbsbesparelse - graffitibekæmpelse 73 

    

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020 17.125 

    

Puljen til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår   

Mellemkommunale betalinger - yderligere hjemtaget refusion tilføres puljen til uforudsete udgifter 11.500 

Forhøjelse af indtægtsbudget vedr. byggesagsgebyr - overført fra UBB 200 

Midtvejsregulering af generelle tilskud 1.272 

Kompensation COVID-19 udgifter frem til 10. maj 2020 9.516 

Konsekvens af ny prisfremskrivning fra KL - lavere prisudvikling end forudsat ved budgetlægning - alle udvalg -2.821 

Opjustering af budget til SOSU-elever  -1.300 

    

Udvalg for dagtilbud og familier   

Omplacering af lønbudgetter fra ØU til UDF ifm. vakante stillinger efter stillingsophør -750 

DUT-midler vedr. tabt arbejdsfortjeneste og social tandpleje -392 

    

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv   

Omplacering af lønbudget fra ØU til USS ifm. vakant stilling -100 



Furesø Kommune – Regnskab 2020 
Økonomiudvalget 

4 

 

Bemærkning Beløb 

    

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2020 -24.363 

    

Puljen til uforudsete udgifter   

Udmøntning af kompensation COVID-19 udgifter frem til 10. maj 2020 - alle udvalg -9.043 

Kompensation COVID-19 - ØU 185 

    

Udvalg for digitalisering og innovation   

Mindreforbrug porto og fragt overført fra ØU -50 

Mindreforbrug lønmidler CØR overført fra ØU -250 

    

Udvalg for dagtilbud og familier   

Udgiftstilbageholdenhed UDF 1.000 

Mindreforbrug vedr. lønbudget for myndighedsområdet for børn og voksne overført fra ØU -400 

    

Udvalg for kultur, fritid og idræt   

Omplacering af lønbudgetter fra ØU til UKFI -236 

    

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv   

Delvis dækning af udfordringer ift. forventet regnskab 2020 ved BO III -11.900 

Midtvejsregulering af generelle tilskud - overført til USS -1.272 

Kompetenceudvikling - hjemmesygeplejen overført til USS -50 

Udmøntning af indkøbsbesparelse - stomihjælpemidler 100 

Omplacering af lønbudgetter fra ØU til USS -100 

    

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling   

Delvis dækning af udfordringer ift. forventet regnskab 2020 ved BO III -2.422 

Udmøntning af indkøbsbesparelse - vejskilte 25 

    

Udvalg for byudvikling og bolig   

Udgiftstilbageholdenhed UBB 50 

    

Øvrige: -1.000 

    

Refusionssag - ØU den 24. april 2020 pkt. 9 (lukket punkt) -1.000 

    

Tillægsbevillinger - i alt -15.447 

 
+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet 
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Aktivitetsområde – Politisk organisation 
 
 
Den politiske organisation omfatter: 

 Fælles formål (støtte til politiske partier og vielser) 
 Byrådets løn- og driftsrammer 
 Kommissioner, råd og nævn 
 Valg 
 Udviklingsudvalg 

 
Tabel 3 – Politisk organisation regnskab 2020 

Aktivitetsområde  
Politisk organisation 

  

Opr. 
budget 

2020 

Till.bev.  Korr. 
budget 

2020 

Regnskab  
2020 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

2020 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

2020 

                

Udgifter - i alt U 9.278 -116 9.162 8.640 8.640 523 

Indtægter - i alt I 0 0 0 -8 -8 8 

Netto - i alt N 9.278 -116 9.162 8.632 8.632 530 

                

Fælles formål U 244 -20 224 197 197 28 

Byrådet U 8.176 -50 8.125 7.885 7.885 240 

Udvalgenes mødebespisning m.v. U 101 -21 80 59 59 21 

Kommissioner, råd og nævn U 706 -24 682 476 476 206 

Kommissioner, råd og nævn I     0 -8 -8 8 

Rådgivende arbejdsudvalg U 51 -10 41 15 15 26 

Valg U   10 10 7 7 3 

 

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. det korrigere-
de budget for 2020, hvoraf de væsentligste afvigelser er:  
 

Byrådet (06.42.41) 
Regnskabet på Byrådets bevillingsområde viser en 
mindreudgift på 0,24 mio. kr. ift. det korrigerede bud-
get 2020. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt min-
dreforbrug vedr. byrådets vederlag, hvor der har væ-
ret budgetlagt en anelse for højt samt udgifter til be-
spisning og udgifter ifm. fratrædelser, hvor der grun-
det COVID-19 har været afholdt færre udgifter. Her-
udover har der været mindreforbrug på byrådets ud-
gifter til årsmøder, hvor der ikke har været afholdt 
udgifter til flere udvalgs årsmøder som følge af COVID-
19.  
 

 
Kommissioner, råd og nævn (06.42.42) 
Regnskabet vedr. kommissioner, råd og nævn viser en 
mindreudgift på 0,2 mio. kr. ift. det korrigerede bud-
get 2020. Af mindreforbruget vedrører knap 0,1 mio. 
kr. husleje- og beboerklagenævnet, da der har været 

behandlet færre sager end forventet ved budgetlæg-
ningen. De resterende mindreforbrug fordeler sig på 
de øvrige kommissioner, råd og nævn, hvor der ho-
vedsageligt grundet COVID-19 har været afholdt færre 
udgifter end forventet ved budgetlægningen.  

 
 
 
 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--PTEnpbZAhWObVAKHVEbBWQQjRwIBw&url=http://8am.af/pashto/kunduz-af-taliban-politic/&psig=AOvVaw0goWxP4L4ZhLa1pdbPbgUc&ust=1518176531692214
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Aktivitetsområde – Administrativ organisation 
 
 
Den administrative organisation omfatter bl.a.: 

 Puljer til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår samt barselspulje 
 Forsikringsområdet 
 Kompetenceudvikling 
 Tjenestemandspensioner 
 Arbejdsmiljø 
 Kommunalinformation og stillingsannoncer 
 Advokatbistand 
 Revision 
 Indtægter og gebyrer 
 Ældreboliger og driftssikring af boligbyggeri 
 Tolkebistand  
 Mulighedserklæringer 
 Den centrale refusionsordning 
 Løn- og driftsrammer vedr. administrationen 

 
Tabel 4 – Administrativ organisation regnskab 2020 

Aktivitetsområde  
Administrativ organisation 

  Opr.  
budget 

2020 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                  

Udgifter - i alt U 270.186 2.310 -17.141 255.355 255.596 14.590 -241 

Indtægter – i alt I -25.413 -2.310 1.809 -25.915 -25.965 552 50 

Netto - i alt N 244.773 0 -15.332 229.440 229.631 15.142 -191 

                  

Direktion og centerchefer U 14.351 0 18 14.369 14.124 227 245 

                  

Administrative udgifter og indtægter U 101.330 550 -13.852 88.028 90.575 10.755 -2.547 

  I -6.965 -550 2.659 -4.856 -5.103 -1.862 247 

                  

Centrenes løn og driftsrammer  U 154.505 1.760 -3.307 152.958 150.897 3.608 2.061 

  I -18.449 -1.760 -850 -21.059 -20.862 2.413 -197 

 

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet stortset balance ift. det korrigerede budget for 
2020. 
 

 

. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib37OHp5bZAhUQZFAKHb1QC6AQjRwIBw&url=https://www.naspo.org/ContractAdministrationBestPractices&psig=AOvVaw1zTbtGXIuacN9j6CeKiypf&ust=1518178755382600
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Regnskabet vedr. administrativ organisation dækker over summen af en række afvigelser (mer-/mindreforbrug), hvor-
af de væsentligste er: 

 
Budgetpuljer (06.52.76) 
Det oprindelige budget 2020 vedrørende puljen til 
overførsler mellem budgetår og uforudsete udgifter 
udgjorde 14 mio. kr.  
I forbindelse med overførselssagen fra 2019 til 2020, 
der blev udvalgsbehandlet i marts 2020, blev der an-
vendt 4,9 mio. kr.  
Ved budgetopfølgning I 2020 blev der anvendt netto 
0,1 mio. kr. af puljen og ved budgetopfølgning II 2020 
blev puljen tilført netto 16,0 mio. kr. I forbindelse med 
budgetopfølgning III pr. 30. september 2020 blev der 
anvendt 21,4 mio. kr. tilført. Herudover er der anvendt 
2,3 mio. kr. til delvis dækning af handleplan ift. forven-
tet merforbrug vedrørende Udvalg for sociale forhold, 
sundhed og et godt seniorliv samt 1 mio. kr. til dæk-
ning af sag omkring refusionstilgodehavende. 

 
Barselspuljen (06.45.51) 
Barselspuljen udviser et mindreforbrug i forhold til 
korrigeret budget 2020 på 0,165 mio. kr.  
Der er ved årets budgetopfølgninger tilført 1,5 mio. kr. 
til puljen.  
Barselsfraværet i 2020 var, specielt i årets første kvar-
taler højere end de foregående år,  
men fulgte derefter stort set mønsteret fra 2018 og 
2019. 

Figur 1 – Barselsfravær

 

Samlet har puljen dækket 10.800 fraværstimer mere 
end i 2019. 

Figur 2: løbene gennemsnit for barselsfravær 

 

 
Forsikringer (06.52.74)  
Regnskabsresultat for 2019 på forsikringsområdet 
viser samlet et merforbrug på 1,7 mio. kr. (netto). 
 
Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til dæk-
ning af storskade på lysmast på Farum Park på ca. 1,4 
mio. kr. samt bilskader, hvor der i 2020 har været 
skader for knap 0,9 mio. kr.  
Lysmasten på Farum Park var ikke dækket af bygnings- 
og løsøreforsikringen, hvorfor at selvforsikringsordnin-
gen afholdt udgifter til udbedring. 
For bilskader gælder at Hjemmeplejen løbende har 
forøget bilparken, men samtidigt har der været en 
generel stigning i antallet af skader per medarbejder 
for hjemmeplejens biler. Der er derfor fra 2021 indgå-
et aftale med hjemmeplejen omkring øget fokus på at 
undgå bilskader. 

 
Da Furesø Kommune er 100 % selvforsikret vedr. ar-
bejdsulykker og ansvarsskader skal eventuelle mindre-
forbrug hensættes til brug for dækning af fremtidige 
udgifter i forbindelse med arbejdsskader m.v. Der er 
ultimo 2020 i alt hensat 12,7 mio. kr. til dækning af 
forpligtigelser på arbejdsskadeområdet. Den samlede 
forpligtigelse ultimo 2020 er i januar 2021 opgjort af 
kommunens forsikringsmægler Willis Towers Watson. 
 
 

 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0uJ_7qZbZAhWHYVAKHcp6AfIQjRwIBw&url=http://finans.borsen.dk/artikel/1/280565/finanstilsynet_vil_kulegrave_forsikringer_til_psykisk_syge.html&psig=AOvVaw1okxKGUcPYPDEvTRMRJjFb&ust=1518179550452292
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Tjenestemandspension (06.52.72)  
Budgettet omfatter udbetaling af pension/opsat pen-
sion til tjenestemænd, der er fratrådt med pension, og 
som har optjent pensionsalder i Farum eller Værløse 
Kommune. På nogle af pensionsudbetalingerne mod-
tager Furesø Kommune refusion fra Sampension. Det 
drejer sig om de sager, hvor der har været tegnet 
forsikring i Sampension.  
Der forventedes i 2020 udbetalt tjenestemandspensi-
on til 342 pensionister inkl. børnepension, med bag-
grund i de udbetalte pensioner pr. 1. november 2019. 
Der blev i december 2020 udbetalt tjenestemandspen-
sion til 338 personer. 
 
Regnskab 2020 udviser et forbrug på 34,4 mio. kr. ift. 
et korrigeret budget på 33,7 mio. kr. Resultatet er 
således et merforbrug på 0,7 mio. kr. 
 
Merforbruget skyldes bl.a. at der er udbetales højere 
tjenestemandspension til Udbetaling Danmark for 
tidligere ansatte medarbejder. Staten har fejlagtigt 
ikke havde opkrævet Furesø Kommunes andel af pen-
sionsforpligtelsen til medarbejderen tilbage fra det 
tidspunkt, hvor de ansatte overgik til pensionsudbeta-
ling fra Udbetaling Danmark (ATP). Udbetaling Dan-
mark opkræver tjenestemandspension til der tidligere 
var ansat ved Furesø Kommune end forudsat ved bud-
getlægningen af 2020. 
 

 
 

Kompetenceudvikling (06.45.51) 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 70 tkr. ift. det 
korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre 
udgifter til gå-hjem-møder og kompetenceudvikling, 
herunder at coronarestriktionerne har ændret vilkåre-
ne for organisationsudvikling, hvilket har medført, at 
det ikke i samme udstrækning har været muligt at 
mødes fysisk. 
 

 
Kommunal information (06.45.51) 
Regnskabet viser et merforbrug på 200 kr. ift det kor-
rigerede budget. Merforbruget skyldes dels ekstraor-
dinære udgifter til annoncer, information og plakater i 
forbindelse med corona-restriktionerne. Dels udgifter i 
forbindelse med tilretninger af hjemmeside som følge 
af implementering af lov om tilgængelighed.   

 
Almene boliger (00.25.18)  
Regnskabet omfatter følgende områder: 
 Lejetab (tomgangsleje) 
 Istandsættelse af fraflyttede boliger 
 

 
 
Lejetab (tomgangsleje) dækker over den husleje, 
kommunen skal betale til boligselskaberne for ledige 
lejemål, hvor kommunen har anvisningsretten. 
Istandsættelse af fraflyttede boliger vedrører istand-
sættelse af kommunalt anviste boliger, og hvor fraflyt-
ter ikke selv har betalt. Kommunen stiller garantifor 
betaling af vedlige- og misligholdelsesudgifter. 
 
Der er budgetlagt en samlet nettoudgift på i alt 0,93 
mio. kr. Regnskabet udviser en samlet nettoudgift på 
0,55 mio. kr. Budgettet er forbedret med 0,38 mio. kr. 
Opkrævning af fraflyttere for tidligeres års udgifter på 
istandsættelse indgår med i alt 0,83 mio. kr. Det er 
med til at forbedre budgettet.  
 
Bemærkninger til de afholdte udgifter: 
 
Tab ved manglende anvisning af boliger  
(tomgangsleje)  
Kommunens har refunderet udgifter for kr. 0,60 mio. 
kr. Heraf er der anvendt 0,24 mio. kr. på tomgangstab 
på ældreboliger. Udgifterne er jævnt fordelt på flere 
boliger. Der er forbigående udlejningsvanskeligheder 
for 5 ældreboliger på Plejecenter Lillevang. En bolig er 
igen ledig i afdeling Tibbevanghusene v/Hareskov-
Værløse Andelsboligforening. Tomgangstab i afdelin-
gen forventes at stige i 2020. Der er anvendt 0,18 mio. 
kr. på tomme boliger til flygtninge. Det vedrører ho-
vedsageligt deleboliger i Farum Midtpunkt. Boligerne 
søges nedlagt i 2021.  
Udgifterne til tomgang på ungdomsboliger udgør 0,05 
mio. kr. Udgifterne forventes at stige i 2021.  
 
Istandsættelse ved fraflyttede boliger 
Kommunen har i 2020 anvendt kr. 1,0 mio. kr. på beta-
ling af garantikrav fra almene boligorganisationer. 
Garantikrav er lovbestemt jf. Almenboliglovens § 59. 
Garantien dækker boliger, som er anvist af kommu-
nen.  
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicqNqPt5bZAhUPb1AKHV9jCPoQjRwIBw&url=https://www.robert-spengler.de/mut-zum-perspektivwechsel-dann-gelingt-die-kommunikation-auch-mit-komplementaer-typen-33/&psig=AOvVaw3bbt05z79kQcJkkwcmGoc9&ust=1518183124168100
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD356N2LHZAhXHY1AKHTT8CS0QjRwIBw&url=https://www.licitationen.dk/article/view/585073/beboere_designer_selv_nye_aeldreboliger&psig=AOvVaw0OB-7GwpVnYMdq_IiWkWUi&ust=1519119708219462
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Kommunens omkostninger er sammensat af: 
 
Kommunens har refunderet udgifter for kr. 1,0 mio. kr. 
Heraf er der anvendt 0,83 mio. kr. til istandsættelse af 
familieboliger. To boliger udgør den væsentligste del 
af udgifterne. Herudover er der anvendt 0,05 mio. kr. 
på ungdomsboliger, 0,085 mio. kr. på ældreboliger og 
0,05 mio. kr. på flygtningeboliger. Fraflyttere opkræ-
ves efterfølgende den manglende betaling for istand-
sættelse af boligen. Udgifter til dødsbo afskrives, når 
boet udlægges til boudlæg. 
 

 
Den centrale refusionsordning / særligt dyre en-
keltsager (05.22.07) 
Udgifter afholdt jf. lov om social service på borgere ml. 
0-67 år er omfattet af den centrale refusionsordning 
(funktion 05.22.07). Ifølge refusionsordningen modta-
ger kommunen refusion til dækning af henholdsvis 25 
pct. og 50 pct. af udgifterne i de særligt dyre enkeltsa-
ger. Der er forskellige refusionssatser for børn og unge 
under 18 år samt for voksne ml. 18-67 år. For voksne 
mellem 18-23 år kan der under særlige omstændighe-
der hjemtages refusion jf. refusionssatserne for børn 
og unge. 
 
Refusionsindtægterne hjemtages på baggrund af ud-
gifter afholdt til bl.a. familiepleje, opholdssteder og 
døgninstitutioner for børn og unge, forebyggende 
foranstaltninger, hjemmeplejeydelser, hjælpemidler 
(herunder boligindretning og biler), kvindekrisecentre, 
længerevarende og midlertidige botilbud til voksne 
med særlige behov, aktivitets- og samværstilbud, 

merudgifter til børn og voksne med fysiske og psykiske 
vanskeligheder samt tabt arbejdsfortjeneste. 
 
I 2020 var det oprindelige budget på 14,1 mio. kr. Ved 
budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020 fik området tilført 
en indtægtsbevilling på 0,85 mio. kr. (netto). Ind-
tægtsbevillingen var dels baseret på resultatet af den 
endelige restafregning for regnskab 2019, inklusiv 
berigtigelser for 2018, som viste, at der kunne hjemta-
ges 0,85 mio. kr. yderligere i refusion. 
 
Det korrigerede budget 2020 er på 15,0 mio. kr., og 
regnskabsresultatet er på 15,0 mio. kr., svarende til en 
forbrugsprocent på 100 pct. Der er hjemtaget ca. 
10.000 kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes af-
rundinger i forbindelse med indberetning til ministeri-
et. 
 
Fra regnskabs 2021 er området overgået til Udvalg for 
sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv. 

 
 

Løn- og driftsrammer administrationen (06.45) 
I henhold til gældende interne regler og som led i den 
interne styring er det den enkelte centerchefs ansvar 
at tilpasse den løbende effektivisering af de admini-
strative ressourcer. Det betyder, at der både kan over-
føres mindreforbrug og merforbrug vedr. løn- og 
driftsrammer mellem årene, således at der sikres den 
bedst mulige optimering af ressourcerne. 
Regnskabsresultatet for 2020 viser et mindreforbrug 
på knap 2,0 mio. kr. (netto). Mindreforbruget overfø-
res ikke til 2021.  
 



Furesø Kommune – Regnskab 2020 
Økonomiudvalget 

 

10 

 

Hovedkonto 07 – Renter, tilskud- og udligning og skatter 
 
 
Hovedkonto 07 omfatter: 

 Renter 
 Tilskud- og udligning 
 Moms 
 Skatter 

 
Tabel 5 – Hovedkonto 7, regnskab 2020 

Hovedkonto 07   

Opr. 
budget 

2020 

Till. bev. 
 

Korr. 
budget 

2020 
 

Regnskab 
2020 

Rest korr. 
budget 

Forb. % 
 

                

Udgifter - i alt U 388.434 -5.447 382.987 383.963 -976 100,3 

Indtægter – i alt I -3.106.294 -54.764 -3.161.058 -3.163.511 2.453 100,1 

Netto – i alt N -2.717.860 -60.211 -2.778.071 -2.779.548 1.477 100,1 

                

Renter U 30.397 -463 29.934 29.382 372 98,8 

  I -7.000 -4.424 -11.424 -10.188 -1.237 89,2 

Tilskud- og udligning U 358.037 -4.984 353.053 353.976 -923 100,3 

  I -352.332 -50.340 -402.672 -407.080 4.408 101,1 

Moms U       605 -605 0 

Skatter I -2.746.962 0 -2.746.962 -2.746.243 -719 99,9 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende hovedkonto 07 en merindtægt på 1,5 mio. kr. som primært kan hen-
føres til merindtægter vedrørende tilskud og udligning.  
 

 
 
  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj26s_zgaLhAhXhwqYKHdBHDNAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/no/kalkulator-telle-hvordan-beregne-1019936/&psig=AOvVaw2ftQRZy5Lru-OxwTfcjFKF&ust=1553765495144057
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Renter 
 
 
Tabel 6 – Renter, regnskab 2020 

Renter   

Opr. 
budget 

2020 

 
Till. bev. 

 

Korr. 
budget 

2020 
 

Regnskab 
2020 

Rest korr. 
budget 

             

Udgifter - i alt U 30.397 -463 29.934 29.382 552 

Indtægter – i alt I -7.000 -4.424 -11.424 -10.187 -1.237 

Netto – i alt N 23.397 -4.887 18.510 19.195 -685 

              

07.22 Renter af likvide aktiver U 450   450 241 209 

  I -4.000 -4.424 -8.424 -7.686 -738 

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender U 700   700 600 100 

  I -400   -400 -318 -82 

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender i -2.600   -2.600 -2.184 -416 

07.35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder U 50   50 13 37 

07.52 Renter af kortfristet gæld U 0   0 246 -246 

07.55 Renter af langfristet gæld U 29.197 -463 28.734 28.282 452 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende renter en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. (netto) når det sammenhol-
des med det korrigerede budget 2020. 
 

Renter af likvide aktiver (07.22) 
07.22.05 
Under funktionen er der registreret en udgift på knap 
0,2 mio. kr., der vedrører overtræksrenter kommunen 
har betalt til banken for kommunens kassekredit. Der 
var oprindeligt budgetlagt med en udgift på 0,5 mio. 
kr. 
 
07.22.08 
Årets regnskabsresultat udviser en indtægt på 7,7 mio. 
kr. Der var oprindeligt budgetlagt med en indtægt på 4 
mio. kr. Den mindre renteindtægt i forhold til det 
korrigerede budget på ca. 0,7 mio. kr. kan henføres til 
Covid19’s indvirkning på afkastet fra de investerede 
midler som kommunens kapitalforvaltere varetager. 
 

 
Renter af kortfristede tilgodehavender (07.28) 
07.28.14 
På denne funktion er der netto registreret mindreind-
tægter på 0,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede bud-
get. Indtægterne vedrører beregning af renter ved for 
sen betaling af krav til kommunen.  
 

 
07.28.15 
Under denne funktion var der budgetlagt med en 
renteudgift på 0,7 mio. kr. Ved årets udgang er der 
realiseret en samlet renteudgift under denne funktion 
på 0,6 mio. kr. Udgifterne vedrører diverse renter og 
gebyrer i forbindelse med for sen betaling af fakturaer 
mv.  
 

 
Renter af langfristede tilgodehavender (07.32) 
07.32.23 
Under denne funktion var der forventet en renteind-
tægt på 0,1 mio. kr. i forbindelse med opkrævning og 
administration af lån til beboerindskud. Ved årets 
udgang var der registreret en indtægt på 13.000 kr. 
 
07.32.25 
Under denne funktion var der forventet en renteind-
tægt på 2,5 mio. kr. i korrigeret budget 2020. Samlet 
set er der under funktionen bogført en indtægt på 2,2 
mio. kr. Ved årets udgang var der registreret en rente-
indtægt på 0,04 mio. kr. vedr. kommunens lån til Fure-
sø Spildevand, 1 mio. kr. vedr. lån til betaling af ejen-
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domsskatter, samt knap 1,1 mio. kr. som hidrører fra 
garantiprovision for de lån som Furesø Kommune 
garanterer for.   
 

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 
(07.35) 
07.35.35 
Ved årets udgang er der registreret en renteudgift på 
13.000 kr. Udgiften er opgjort på baggrund af mellem-
værendets størrelse primo og ultimo regnskabsåret. 
Der var forventet en udgift på 50.000 kr., men på 
grund af det lave renteniveau er der realiseret en 
mindre renteudgift end forventet. 
 

Renter af kortfristet gæld (07.52) 
07.52.56 
Ved årets udgang er der realiseret en udgift på 0,2 
mio. kr. Renteudgifterne kan henføres til tilbagebeta-
linger af for meget opkrævet grundskyld hos borgerne 
i forbindelse med SKAT`s nedsættelser af grundværdi-
erne.  
 

Renter af langfristet gæld (07.55) 
07.55.63 
Under denne funktion er der forventet en udgift på 0,2 
mio. kr. i renteudgifter vedr. kommunens selvejende 
institutioner. Udgiften vedrører Ryetbo og regnskabs-
resultatet svarer til forventningen i korrigeret budget 
2020. 
 
07.55.70 
Under denne funktion registreres udgifter til kommu-
nens lån i Kommunekredit. Ved årets udgang er der en 
mindre afvigelse mellem korrigeret budget og regn-
skab 2020 på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes forskydning 
af rentebetaling mellem årene. 

 
Renter af kurstab og -gevinster (07.58) 
07.58.78 
Der er ikke registreret hverken indtægter eller udgifter 
under funktionen. 
 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXlaexgqLhAhVMdJoKHf0HDjAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hedensted.dk/borger/oekonomi-og-tilskud/folkepension-og-tillaeg/helbredstillaeg&psig=AOvVaw29GPd4-5CBuBPfVJta1oRn&ust=1553765679510160
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Tilskud- og udligning 
 
 
Tabel 7 – Tilskud- og udligning, regnskab 2020 

Tilskud- og udligning 

 Opr. 
budget 

2020 

Till.bev. Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Rest korr. 
budget 

2020 

            

Udgifter - i alt U 358.037 -4.984 353.053 353.976 -923 

Indtægter – i alt I -352.332 -50.340 -402.672 -407.080 4.408 

Netto – i alt N 5.705 -55.324 -49.619 -53.104 3.485 

       

07.62 Udligning og generelle tilskud U 358.037 -4.984 353.053 353.976 -923 

 I -352.332 -50.340 -402.672 -407.080 4.408 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende tilskud- og udligning en merindtægt på 3,5 mio. kr.   

 
 

 
 
Udligning og generelle tilskud (07.62) 
07.62.80 
Regnskabet viser en merindtægt på 3,5 mio. kr. i 2020. 
Dette skyldes dels en efterregulering af KMF (kommu-
nal medfinansiering) for 2019 på 3,3 mio. kr., dels 
statstilskud til lokale fritidsaktiviteter og tandregule-
ring på i alt 0,2 mio. kr., som er modtaget i 4. kvartal.  
 
07.62.81 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2020 i forhold til 
korrigeret budget 2020. 

 
07.62.82 
Det kommunale udviklingsbidrag til regionerne er 
3.000 kr. lavere end forudsat. 
 
07.62.86 
Der er en lille difference på særlige tilskud på netto 
4.000 kr. i merudgifter i forhold til korrigeret budget 
2020. Differencen vedrører hovedstadspuljen til kom-
muner med økonomiske vanskeligheder, hvor bidraget 
har været 4.000 kr. højere end budgetteret. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEiq6TgqLhAhXmx6YKHXkkBQ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dr.dk/nyheder/indland/forstaa-robin-hood-systemet-mister-eller-faar-din-kommune-penge&psig=AOvVaw0bHioEi5DIGg4Fv0eK4s-V&ust=1553765620539115
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Moms 
 
 
Tabel 8 – Moms, regnskab 2020 

Moms 

 Opr. 
budget 

2020 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Rest korr. 
budget 

2020 

          

Udgifter - i alt U 0 0 605 -605 

Indtægter – i alt I 0 0 0 0 

Netto – i alt N 0 0 605 -605 

      

07.65 Moms U 0 0 604 -605 

 I 0 0 0 0 

 
 

Moms (07.65) 
07.65.87 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende refusion af købsmoms en udgift på 0,6 mio. kr.   
Merudgiften skyldes en berigtigelse af moms vedrørende 2018 og 2019, der er udgiftsført i 2020.
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Skatter 
 
 
Tabel 9 – Skatter, regnskab 2020 

Skatter 

 Opr. 
budget 

2020 

Korr. 
budget 

2020 

Regnskab 
2020 

Rest korr. 
budget 

2020 

           

Udgifter - i alt U     

Indtægter – i alt I -2.746.962 -2.746.962 -2.746.243 -719 

Netto – i alt N -2.746.962 -2.746.962 -2.746.243 -719 

      

07.68 Skatter U     

 I -2.746.962 -2.746.962 -2.746.243 -719 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende skatter en mindreindtægt på 0,7 mio. kr.   
 

Skatter (07.68) 
07.68.90 - Indkomstskat 
Samlet set viser indkomstskatteområde en mindreind-
tægt (netto) på 1,6 mio. kr. i 2020. Dette kan henføres 
til en merudgift på 1,6 mio. kr. vedrørende efterregu-
lering for selvbudgettering på skatteindtægtsområdet 
for 2017, som har vist sig højere end det budgettere-
de. 
 

07.68.92 - Selskabsskat 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2020 i forhold til 
vedtaget budget 2020. 
 

07.62.93 – Anden indkomstskat 
Der er en merindtægt på forskerskat på 0,4 mio. kr. i 
2020 i forhold til vedtaget budget 2020. 
 

 
 
 
 
 

07.68.94 – Grundskyld 
Under grundskyld er der registreret en merindtægt på 
0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020. 
 

07.68.95 - Dækningsafgifter 
Der er en mindreindtægt på dækningsafgift på forret-
ningsejendomme på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget 2020.  
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-rtqcg6LhAhUkzqYKHTS6C8IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dr.dk/nyheder/indland/hiver-mere-end-1000-mia-ind-paa-skatter-og-afgifter-saadan-bliver-pengene-brugt&psig=AOvVaw0KzSAL7xMNFJjCBXelO-Hk&ust=1553765888980559
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Hovedkonto 08 – Balanceforskydninger 
 
 
Hovedkonto 08 omfatter: 

 Balanceforskydninger 
 

Tabel 10 – Balanceforskydninger, regnskab 2020 

  Hovedkonto 8   
Opr.  

budget 2020 
Till.bev. 

Korr. budget 
2020 

Regnskab 
2020 

Rest korr. 
budget 2020 

            

  Udgifter - i alt U 176.999 5.317 182.316 354.057 -168.690 

  Indtægter - i alt I -124.505 1.541 -122.964 -283.603 157.588 

  Netto - i alt N 52.495 6.858 59.352 70.454 -11.102 

                

0822 Forskydninger i likvide aktiver U 2.631 3.651 6.282 86.570 -77.237 

0822 Forskydninger i likvide aktiver I 11.734   11.734 -2 11.737 

0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U       2.106 -2.106 

0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U       89.139 -89.139 

0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 25.643 1.544 27.187 33.517 -6.330 

0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender I -21.700 721 -20.979 -26.200 2.170 

0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning U       -1 1 

0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater U       -5.629 5.629 

0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater U       0 0 

0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater I       5.786 -5.786 

0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut I       8 -8 

0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I       281 -281 

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U 44.583   44.583 44.293 290 

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I -44.839 -380 -45.219 -167.576 122.357 

0855 Forskydninger i langfristet gæld U 104.142 122 104.264 104.061 203 

0855 Forskydninger i langfristet gæld I -69.700 1.200 -68.500 -95.900 27.400 

 

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende Hovedkonto 08 en mindreindtægt på 11,3 mio. kr. netto i forhold til 
korrigeret budget 2020.  
 

Forskydninger i likvide aktiver (08.22) 
08.22.01 
Under denne funktion registreres kommunens kontant 
kasser samt forøgelse af kassebeholdningen. 
 
08.22.05 
Under denne funktion registreres kommunens indskud 
i pengeinstitutter, samt kommunens kassekredit. Ud af 
den samlede forskydning på 8.22 ultimo året på 86,6 
mio. kr. udgør trækket på kassekreditten 249,2 mio. 
kr. 
 

08.22.08 
Under denne funktion registreres kommunens obliga-
tionsbeholdning samt de af kapitalforvalterne investe-
rede midler i aktier og obligationer. Samlet set er der 
sket en opjustering af beholdningerne under denne 
funktion på 9,4 mio. kr. Opjusteringen skyldes altover-
vejende, at beholdningen varetaget af kapitalforval-
terne er forøget med 8,9 mio. kr. De øvrige 0,5 mio. kr. 
kommer af kommunens egen obligationsbeholdning. 
 

Forskydninger i tilgodehavender hos staten 
(08.25) 
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08.25.12 
Funktionen er tilgodehavender hos staten på refusi-
onsbelagte områder. I løbet af året er tilgodehavendet 
faldet med 0,23 mio. kr., hvilket kan henføres til rest-
afregning af refusion for det sociale område og div. 
kontante ydelser. 
 

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i 
øvrigt (08.28) 
08.28.14 
Under denne funktion registreres tilgodehavender og 
indbetalingerne hos borgerne, via kommunens op-
krævningssystem. Kravene udlignes den første måne-
den efter, eller løbende ved afdragsordninger.  
De likvide konti udlignes ved elektronisk indlæsning af 
indbetalinger og registrering af indbetalinger i ban-
ken.    
 
08.28.17 
Under denne funktion registreres ”teknisk” mellem-
regning med nuværende og efterfølgende regnskabs-
år. Saldoen er ”regnskabsteknisk” og udlignes automa-
tisk i det efterfølgende regnskabsår. Kontoen er steget 
med 104,1 mio. kr. i forhold til primo 2020. 
 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender i 
øvrigt (08.32) 
08.32.21 
Kontoen for aktier og andelsbeviser indeholder kom-
munens andele i HMN, Vest Forbrænding, Novafos, IT-
forsyningen samt Frederiksborg Brand og Redning, 
som skal optages til indre værdi efter ejerandel.   

 
08.32.23 
Kontoen indeholder kommunens tilgodehavender for 
lån ydet til beboerindskud. Kontoen udviser et fald på 
0,3 mio. kr. 
 
08.32.24 
Kontoen udviser en saldo på 0 kr. Kontoen vedrører 
indskud i Landsbyggefonden, som regnskabsmæssigt 
skal nulstilles ved regnskabsårets udgang. 
Der er i 2020 udbetalt 9 mio. kr. vedr. grundkapital. 
Se tabel 11 og 12 for yderligere oplysninger omkring 
grundkapital. 
 
08.32.25 
Funktionen indeholder langfristede udlån.  
Saldoen består hovedsageligt af lån ydet til pensioni-
ster til betaling af ejendomsskatter som netto er for-
øget med 19,2 mio. kr. Ved årets udgang er der regi-
streret et tilgodehavende på 270,1 mio. kr. (netto). 
Herudover indeholder funktionen bl.a. depositum ifm. 
med køb af foranstaltninger for voksne (6,8 mio. kr.) 

Derudover er der under funktionen registreret for-
skydninger i lån til betaling af stigning grundskyld (I-
lån). Saldoen er ved udgangen af 2020 på 44,2 mio. kr. 
 
08.32.27 
Kontoen indeholder deponerede midler som frigives 
over de kommende regnskabsår. Ved årets udgang er 
der deponeret 25,0 mio. kr. vedr. Furesø aftalen samt 
28 mio. kr. vedr. Plejecenter Svanepunket, 36,9 mio. 
kr. vedr. salg af HMN samt 6,5 mio. kr. vedr. Ny Ve-
stergårdsvej 21-23 (Widex). 

 
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 
m.v. (08.42) 
08.42.43 
Under denne funktion er der registreret kommunens 
legater, der foreligger kontant.  
 

Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 
m.v. (08.45) 
08.45.47 
Under denne funktion er der registreret gæld vedr. 
legater samt skadesløsbreve vedr. lån ydet til betaling 
af ejendomsskatter (354,8 mio. kr.), samt garantier 
vedr. arbejder og entrepriser. 
 

Forskydninger i kortfristet gæld til staten (08.51) 
08.51.52 
Denne funktion indeholder registrering af gæld til 
staten for diverse refusionsbelagte områder. Gælden 
til staten er ved årets udgang faldet med 0,5 mio. kr. 
når der sammenlignes med 2019.  
 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.52) 
08.52.53 
Kontoen viser kommunens mellemværende med kir-
ken vedrørende kirkelige skatter og afgifter. Det er 
hensigten, at dette mellemværende på sigt skal balan-
cere. Mellemværendet er for nuværende i kirkens 
favør.  
 
08.52.56 
Kontoen viser leverandørgælden ved årets udgang, 
som blandt andet er registreret i kommunens beta-
lingssystemer. Gælden er steget med 19,7 mio. kr., når 
der sammenlignes med regnskabsår 2019.  
 
 
08.52.59 
Under denne funktion registreres diverse mellemreg-
ningskonti, som kommunen anvender til administrati-
on af flere forskellige områder herunder lønsystem, 
feriepenge, moms osv. Gælden under denne funktion 
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er ved årets udgang faldet med 73,6 mio. kr. (netto) 
ift. ultimo 2019. 
 

Forskydninger i langfristet gæld i øvrigt (08.55) 
08.55.63 
Under denne funktion er registreret gæld til selvejen-
de institutioner. 
 
 
 
 
 
 
 

08.55.70 
Under denne funktion er registreret kommunens øvri-
ge langfristede gæld til Kommunekredit. I årets løb er 
gælden netto faldet med 9 mio. kr. Under funktionen 
er der i årets løb registreret låneoptagelse på 95,9 
mio. kr. samt afdrag på 104 mio. kr. 
Under denne funktion indgår også kommunens gæld i 
forbindelse med Furesø aftalen og restgælden vedr. 
dette lån udgør 2.160 mio. kr. 
 
08.55.77 
Under denne funktion registreres kommunens langfri-
stede gæld vedrørende ældreboliger. Gælden udgør 
12,3 mio. kr. med udgangen af 2020

 

 
Grundkapital 2020 
Der var i 2020 oprindeligt budgetlagt med i alt 25,6 mio. kr. til grundkapital. I forbindelse med overførselssagen, der 
blev behandlet på Byrådets møde i marts 2020, blev der overført uforbrugte midler på 1,544 mio. kr. fra 2019 til 2020. 
Det samlede regnskabsresultat blev på 9 mio. kr. Der genbevilges 18,2 mio. kr. i 2021 jf. tabel 12. 
 
Tabel 11 – grundkapital (budget) 

Budgetoverblik 2020 

Opr.  
budget 
2020 

Overført 
fra 2019 

BO I BO II BO III Korr.  
budget 
2020 

Regn-
skab 
2020 

Rest 
budget 

    
 

            

I alt 25.643 1.544 0 0 0 27.187 8.978 18.209 

          

Almene boliger – pulje 8.300 675    8.975 0 8.975 

Grundkapital Lejrbo afd. 45-2 Farum 6.700     6.700 0 6.700 

Grundkapital Jonshøj (voksenbofællesskab)  300    300 0 300 

Grundkapital Ydungård (Langhusgrunden) 8.400 569    8.969 8.978 -9 

Grundkapital Generationernes Hus 2.243     2.243 0 2.243 

 
Tabel 12 – grundkapital (overførsel) 

Grundkapital - overføres fra 2020 til 2021 Hele 1.000 kr. 

    

Pulje almene boliger – uforbrugt  8.975 

Grundkapital Jonshøj 300 

Grundkapital Lejrbo afd. 45-2 Farum 6.700 

Grundkapital Generationernes Hus 2.243 

  18.218 

 
 


