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1 - Indledning 
I dette notat uddybes væsentlige elementer i budgetprocessen og budgettidsplanen for budget 
2022. Notatet forelægges som supplement til behandling af tidsplan for budgetprocessen for 
budget 2022. Notatet opdateres løbende med ny viden samt løbende beslutninger i budgetpro-
cessen frem mod 2. behandlingen af budget 2022.  

Notatet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i opdaterede versioner i juni 2021 (vers. 
2) og i august 2021 (vers. 3) samt oktober 2021 (vers. 4). Der henvises også til Budget 2021-
2024 på kommunens hjemmeside, hvor der kan findes yderligere information om de enkelte 
dele i budgettet. 

2 – Udgangspunkt for budget 2022 
Udgangspunktet for budget 2022-2025 er budgetaftale for 2021-2022, der blev vedtaget af By-
rådet den 7. oktober 2020.  

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2021-22, at der fortsat indarbejdes årlige 
effektiviseringer på 20 mio. kr. fra 2021 og frem. Endvidere fremlagde forvaltningen på Byrå-
dets temadrøftelse den 25. november en overordnet skitse for arbejdet med fortsatte effektivise-
ringer fra 2023 og frem, i forlængelse af budgetaftalen for 2021-2022, se afsnit herom nedenfor.  

Dette års budgetlægning sker på grundlag af - og inden for rammerne af - den 2-årige budgetaf-
tale, som byrådet godkendte i forbindelse med budgetvedtagelsen. Budgetlægningen for 2022 
sker derfor med afsæt i, at hovedlinjerne for kommunens økonomi er lagt, hvilket også afspejler 
sig i oplægget til proces, der har fokus på tilpasninger i mindre omfang. 

Det vedtagne budget vil som vanligt blive justeret i forhold til virkningerne af ny lovgivning, ny 
befolkningsprognose, nye pris- og lønskøn, den forventede aftale mellem KL og Regeringen 
mv.   

Derudover vil forvaltningen i foråret 2021 udarbejde et råderumskatalog mhp. at identificere et 
råderum på ca. 6-10 mio. kr. Dette råderum vil ligge ud over de 5 mio. kr. årligt til nye budget-
forslag, som allerede er indarbejdet i Budget 2021 fra 2022 og frem.  

Arbejdet med at sikre et råderum i 2022 vil både skulle skabe finansiering til evt. tekniske kor-
rektioner, og vil skulle bidrage til et råderum til politisk prioritering i forbindelse med budget-
vedtagelsen. Der er i det vedtagne budget 2021-2024 forudsat en samlet forøgelse af de opspa-
rede midler i 2022 på 4,5 mio. kr.  

Byrådet er i centrum af processen, således at helhedsperspektivet og det tværgående perspektiv 
kan prioriteres bedst muligt. Byrådet vil derfor i løbet af foråret 2021 blive inddraget i arbejdet 
gennem konkrete nedslag, så der bliver mulighed for at sætte politisk retning undervejs i arbej-
det. Blandt andet vil Byrådet i april på en temadrøftelse skulle drøfte overordnede prioriteter i 
forhold til en fortsat udvikling af den kommunale service og anlæg i forhold til et eventuelt rå-
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derum frem mod budgetvedtagelsen. Disse prioriteter vil indgå i forvaltningens oplæg til Budget 
2022.  

Forvaltningen vil præsentere et samlet bud på et råderumskatalog for Byrådet på byrådsseminar 
i juni måned. Seminaret er i udgangspunktet et døgnsemiar. 

Forvaltningen har igangsat den administrative proces, som forankres i chefgruppen, og vil i 
løbet af foråret forberede de konkrete råderumsforslag til Byrådet. Det vil ske med inddragelse 
af relevante ledere og medarbejdere undervejs, herunder dialog i MED-systemet.  

I juni 2021 forelægges Økonomiudvalget og Byrådet et udkast til Totalbudget ekskl. indtægtssi-
de, forslag til anlægsprogram samt foreløbige tekniske korrektioner. Endeligt gives en oriente-
ring om indholdet af økonomiaftalen mellem Staten og KL for 2022. På byrådsseminaret den 
25./26. juni forelægges og drøftes forvaltningens forslag til råderumskatalog for 2022 samt for-
slag til anlægsprogram. Det foreslås, at Hoved-MED deltager i en særskilt dialog om råderum-
skataloget efter præsentation og indledende politiske drøftelser. 

De egentlig budgetforhandlinger vil, under ledelse af borgmesteren, blive påbegyndt primo au-
gust måned og løbe frem mod 2. behandlingen af Budget 2022 i Byrådet den 13. oktober. 

Medio august 2021 forelægges fagudvalgene oplæg til tekniske korrektioner, forslag til anlægs-
program for 2022-2025 samt råderumskatalog for 2022 til drøftelse.  

Ultimo august 1. behandler Økonomiudvalget budget 2022, inkl. Totalbudget for B2022-2025. I 
førstebehandlingen af budgettet indgår de økonomiske konsekvenser af aftalen om kommuner-
nes økonomi – herunder DUT reguleringer, forslag til anlægsprogram, råderumskatalog og for-
valtningens forslag til øvrige justeringer af budgetrammerne. 

Det foreslås, at der afholdes et budgetseminar for Byrådet den 27. august 2021.  

Byrådet 1. behandler budget 2022 den 1. september 2021. Efter byrådsbehandlingen sendes 
budgetforslaget i høring den 3.-17. september. I høringsperioden afholdes der et borgermøde om 
budget 2022 d. 15. september. 

Økonomiudvalget 2. behandler budget 2022 den 6. oktober 2021, mens Byrådet vedtager budget 
2022 den 13. oktober 2021. 

Tabel 1 nedenfor viser totalbudgettet 2022-24, som blev vedtaget i Økonomiudvalget og Byrå-
det i oktober 2020 for 2021-24. 

 
Tabel 1 – Totalbudget 2022 -2024 

TOTALBUDGET 2021 - 2024 Budgetoverslag 
2022 

Budgetoverslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Det skattefinansierede område:       
A. Driftsindtægter        
Skatter -2.891,7 -2.927,5 -3.031,5 
Tilskud og udligning 80,7 36,9 65,8 
Særtilskud sfa. Furesøaftalen -35,0 -35,0 -35,0 
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Driftsindtægter - i alt -2.846,0 -2.925,6 -3.000,7 
        
Driftsudgifter - i alt 2.701,1 2.754,6 2.823,2 
        
Renter i alt – netto 20,2 19,5 18,4 
        
Resultat af ordinær driftsvirksomhed 
 (- = overskud ) -124,8 -151,5 -159,1 

        
D. Anlæg       
Anlægsudgifter 75,7 81,2 76,0 
Anlægsindtægter (salg) -5,0 -5,0 -5,0 
Anlægsudgifter i alt – netto 70,7 76,2 71,0 
        
Det skattefinansierede område i alt  
( - = overskud) (A+B+C+D) -54,1 -75,3 -88,1 

        
Det brugerfinansierede område i alt  -2,0 -2,0 -2,0 
        
F. Årets resultat i alt  
(- = overskud) (A+B+C+D+E) -56,1 -77,3 -90,1 

        
G. Finansiering         
Låneoptagelse -58,9 -58,4 -28,7 
Afdrag på lån  112,8 116,4 119,9 
Øvrige finansforskydninger -2,3 -2,3 -2,3 
Finansiering i alt 51,5 55,6 88,9 
        
Ændring af likvide aktiver  
(- = opsparing) -4,5 -21,7 -1,2 

Priser opført i 2021 p/l 
 

3 – Forvaltningens arbejde med budgetforslag 2022-2025 
I budget 2021-2022 er der indarbejdet årlige effektiviseringer på 20 mio. kr. fra 2023 og frem. 
Disse kommer i forlængelse af de effektiviseringer, der blev udmøntet for budget 2021-2022. I 
forlængelse heraf har forvaltningen fremlagt procesplan for arbejdet med råderum for 2022, som 
søges godkendt af Økonomiudvalg og Byråd i januar 2021.  

Med budgetvedtagelsen for 2021-2022 besluttede aftalepartierne, at der fortsat arbejdes med at 
skabe økonomisk råderum frem mod budgetaftalerne for Budget 2023 og frem. En samlet plan 
herfor forelægges Byrådet i foråret 2021 og de foreløbige hovedgreb/overvejelser præsenteres 
for Byrådet i juni 2021. Herefter vil forvaltningen arbejde videre med konkretisering af forslag 
og analyser frem mod påbegyndelsen af budgetprocessen for 2023 og vil blive præsenteret for 
det nyvalgte Byråd primo 2021. 
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Herudover arbejder forvaltningen i lighed med tidligere år løbende frem mod den politiske be-
handling af budgetforslag 2021-2024 med blandt andet: 

 Opdatering af indtægter fra skat, tilskud og udligning  
 Nye skøn for pris- og lønfremskrivning og KL’s udmelding af den vejledende service-

ramme  
 Implementeringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2021  
 Budgetkorrektioner som følge af demografi, lov- og cirkulæreprogram (DUT) m.v.  
 Effekterne af finansloven for 2020 
 Virkningerne af tilskuds- og udligningsreformen og en eventuel sundhedsreform 
 Forslag til anlægsprogram for 2021 

 

4 – Tekniske korrektioner  
Forvaltningen vil som en integreret del af budgetforslag 2022-25 komme med forslag til eventu-
elle justeringer af udvalgenes rammer, som følge af ændringer i de budgetforudsætninger, der lå 
til grund for budget 2021-24. Ændringer af budgetrammerne kan skyldes et af flere forskellige 
forhold, som f.eks.  

 Ny lovgivning (kompenseres delvist via DUT-midler) 
 Demografi på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet  
 Konsekvenser af politiske beslutninger for 2022 truffet af Byrådet efter budget 2021 blev 

vedtaget 
 Ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det 

politisk vedtagne serviceniveau 
 Ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold  
 Andre budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl) 
 
Forslag til ændringer, der ligger ud over ovenstående begrænsede forslag til tekniske budgetkor-
rektioner, vil blive samlet i et forslagskatalog over ønsker til udvidelser, som forelægges til 
politisk prioritering. 

5 – Anlæg 
I forhold til anlægsbudgettet tages udgangspunkt i det allerede vedtagne anlægsbudget 2021-24. 
Forvaltningen vil i løbet af budgetprocessen revidere de vedtagne anlægsprojekter i forhold til, 
om der er ændrede politiske prioriteringer eller tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af 
projekterne. Eventuelle nye ønsker til anlægsforslag vil blive fremlagt til politisk drøftelse i juni 
måned og videre frem. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at anlægsrammen og anlægsoversigten, der forelægges 
sammen med forvaltningens budgetforslag 2022-2025, vil blive prioriteret i forhold til den øko-
nomiske balance, der måtte være på det tidspunkt i budgetprocessen, hvor blandt andet kommu-
nens indtægtsside, befolkningsgrundlag, aftale om kommunernes økonomi for 2022 m.m. er 
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kendt. Dertil kommer, at anlægsbudgettet ligeledes skal ses i lyset af Byrådets arbejde med 
2030-målene i løbet af 2021.  

Anlægsforslagene drøftes i forbindelse med behandlingen af forvaltningens budgetforslag - først 
i fagudvalgene og efterfølgende forelægges det samlede anlægsprogram ved 1. behandlingen af 
budgettet d. 25. august 2021 i Økonomiudvalget.  

Tabel 2 nedenfor viser de samlede anlægsudgifter for perioden 2022-2024, som indgår i vedta-
get budget 2021-24.  

 
 
Tabel 2 – Anlægsudgifter i 2022-2024  

Anlægsprogram 2021-
2024 i 1.000 kr., 2021 p/l 

Budgetoverslag 
2022 

Budgetoverslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

  
Anlægsudgifter 75.700 81.200 76.000 
Anlægsindtægter -5.000 -5.000 -5.000 
Anlægsudgifter i alt – 
netto 70.700 76.200 71.000 

        
Det brugerfinansierede 
område i alt  -1.988 -1.988 -1.988 

 

6 – Omlægning af særtilskud – Furesøaftalen 
Der indgår i budgettet et årligt særtilskud til Furesø Kommune på 50 mio. kr. i 2007 priser, sva-
rende til ca. 82 mio. kr. i 2021. Særtilskuddet erstattes fra 2022 og frem af et tilskud på 250 mio. 
kr. i 2011 priser, som skal udbetales til Furesø Kommune i perioden 2022-2040, ekskl. modreg-
ning af 25 % af provenuet ved den seneste låneomlægning af Statslånet til et lån i Kommune-
Kredit.  

Vilkårene for udbetalingen af tilskuddet er endnu ikke afklaret med Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriet, hvilket giver en budgetusikkerhed for 2022 og frem. Furesø Kommune vil i foråret 
2021 på ny indgå i en dialog med ministeriet om vilkårene for udbetalingen af tilskuddet. For-
valtningens udgangspunkt for dialogen med ministeriet vil være, at statstilskuddet i 2022 vil 
udgøre ca. 37 mio. kr. mod de nuværende 82 mio. kr. – altså en reduktion i tilskuddet på 45 mio. 
kr. Der er indarbejdet 37 mio. kr. for årene 2022-2024 i forbindelse med vedtagelsen af budget 
2021-24.   

Hertil kommer, at der i 2022 sker et fald af udbetaling af deponerede midler på 20 mio. kr. til 5 
mio. kr. Fra 2023 og frem er der ikke længere deponerede midler. Kommunen deponerede i sin 
tid 125 mio. kr., som frigives i perioden 2016-22. 

Disse økonomiske konsekvenser indgår i Totalbudget 2021-2023 som vist i tabel 1 ovenfor, 
samt kommunens indtægtsprognose.  
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7 – Aftale om kommunernes økonomi for 2021 
Aftalen om kommunernes økonomi for 2022 forventes indgået mellem Regeringen og KL i juni 
2021. Forvaltningen forventer at kunne orientere Byrådet om hovedelementerne i aftalen og 
dens betydning for Furesø Kommune i forbindelse med Byrådsseminar den 25. juni 2021 eller 
på Byrådsmøde den 30. juni. De økonomiske konsekvenser af aftalens indhold – der har virk-
ning allerede i 2021 – vil indgå i budgetopfølgning II for 2021. De økonomiske konsekvenser, 
der har betydning for 2022, herunder pris- og lønfremskrivning (p/l), serviceramme, budgetga-
ranti, statsgaranti, DUT m.m. vil indgå i forvaltningens budgetforslag 2022-2025, som forelæg-
ges til Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling af budget 2022-2025 henholdsvis den 25. 
august og d. 1. september 2021.   

Hovedelementerne af økonomiaftalen vil ligeledes være beskrevet i dette afsnit i budgetnotatets 
version 3, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved budgettets 1. behandling.  

8 – Sundhedsreform 2021 
Regeringen havde meddelt, at den i 2020 ville forhandle en reform på sundhedsområdet. Det må 
forventes, at Regeringen i 2021 vil forsøge at forhandle en reform på sundhedsområdet på plads. 
Udgifterne på sundhedsområdet påvirker på en række forskellige måder kommunernes økono-
mi. Dette i form af den kommunale medfinansiering (KMF) af sundhedsvæsenet og andre beta-
linger til sundhedsvæsenet samt i form af den opgaveglidning kommunerne oplever i forbindel-
se med det nære sundhedsvæsen. Det forventes, at en kommende reform af sundhedsområdet vil 
få økonomiske konsekvenser for kommunerne. De økonomiske konsekvenser af reformen ken-
des ikke på nuværende tidspunkt og kan påvirke Furesø Kommunes budget i såvel positiv som 
negativ retning.  

9 – Befolkningsprognose  
Forvaltningen udarbejder sammen med firmaet Cowi kommunens befolkningsprognose for 
2022-2033 primo marts 2021. Befolkningsprognosen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i 
marts 2021, og danner udgangspunkt for flere dele af budget 2022-2025. Tabel 2 nedenfor viser 
befolkningsprognosen for 2020 samt de budgetforudsætninger, der er indarbejdet i vedtaget 
budget 2021-24. Tallene vil blive opdateret i budgetnotatets version 2, når befolkningsprogno-
sen for 2021 er godkendt politisk i marts 2021. 

Tabel 3: Befolkningsprognoser og budgetforudsætninger 2020-24 pr. marts 2020 
  2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkningsprognose 2019 (pr. marts 2019)      41.408       42.092       42.687       42.955       43.180  
Budgetforudsætning i vedtaget budget 2020-2023  
(2020 = statsgaranti)      41.440       42.092       42.687       42.955    

Befolkningsprognose 2020 (pr. marts 2020.  
2020 = faktisk befolkningstal 1. januar 2020)      40.966       41.459       42.122       42.663       43.021  

Ændring i forhold til budgetteringsgrundlag for  
Budget 2020-2023 -474 -633 -565 -293   
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10 – Kassebeholdningen  
Den foreløbige opgørelse af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning pr. ultimo 2020 op-
gjort efter kassekreditreglen udgør 282,4 mio. kr. Det endeligt opgjorte tal vil fremgå af regn-
skab 2020.  

I overslagsårene vokser kassebeholdningen over den fireårige budgetperiode med samlet 46,3 
mio. kr. til 328,7 mio. kr. De fordeler sig med hhv.18,9 mio. kr. i 2021, 4,5 mio. kr., i 2022 21,7 
mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024. Den gennemsnitlige kassebeholdning ligger alle årene 
over de 80 mio. kr. og overholder dermed aftaleparterne bag budgetaftalen for 2021-2022 mål-
sætning om, at der strukturelt skal sikres en gennemsnitlig kassebeholdning på 2.000 kr. pr. 
borger svarende til ca. 80 mio. kr. til at håndtere uforudsete udfordringer og beskytte kommu-
nens økonomi mod eventuelle risici. 

 

11 – Byrådets temadrøftelser og seminarer 
I foråret 2021 er der jf. tidsplanen for budgettet planlagt en temadrøftelse af Budget 2022 den 
28. april. Her drøfter Byrådet overordnede prioriteter i forhold til en fortsat udvikling af den 
kommunale service og anlæg i forhold til et eventuelt råderum frem mod budgetvedtagelsen. 
Disse prioriteter vil indgå i forvaltningens oplæg til Budget 2022.  

Der afholdes seminar for byrådet den 25.-26. juni 2021, hvor Byrådet orienteres om forvaltnin-
gens arbejde med budget 2022-2025, Økonomiaftalen mellem Staten og KL samt et samlet bud 
på råderumskatalog. Seminaret er i udgangspunkt et døgnseminar. HovedMed deltager i en del 
af budgetseminaret.  

Herudover afholdes et budgetseminar den 27. august 2021, hvor formålet er, at Byrådet med 
udgangspunkt i forvaltningens budgetforslag 2022-2025 (som behandles i Økonomiudvalget 
den 25. august og i Byrådet d. 1. september 2021) vurderer behovet for tilpasninger af budgettet 
og muligheden for nye initiativer.  

12 – Høringsproces 
Der er fastlagt en høringsperiode for det samlede budgetforslag for 2022-2025 fra den 3.- 17. 
september 2020. I høringsperioden er der planlagt afholdelse af et borgermøde om budget 2022-
25 den 15. september. 

HovedMed vil løbende blive inddraget i budgetprocessen. Endvidere drøftes budgettet med 
Økonomiudvalget forud for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget den 25. august 
2020. 

13 – Budgetforhandlinger  
De politiske forhandlinger om en budgetaftale indledes primo august 2021 under ledelse af 
borgmesteren.  
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