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   orord 
 

Budgetlægningen for 2019 startede med udsigt til en reform af udligningssystemet, der i givet fald ville 
have  kostet Furesø Kommune 36 mio. kr. hvert år. Et samlet Furesø Byråd rejste en kritik af indholdet af 
den forestående reform og tabet blev neutraliseret i første omgang i 2019 og 2020. Budgetprocessen endte 
med, at et enigt byråd står bag en toårig budgetaftale for 2019-2020 med plads til nye initiativer, hvor vi 
samlet arbejder på, fortsat at udvikle Furesø som en attraktiv bosætningskommune med fokus på stærke 
fællesskaber og bæredygtig udvikling.  

Budget 2019 og 2020 
Den to-årige budgetaftale sikrer forudsigelighed i budgetterne og frigiver tid til langsigtede analyser og 
udviklingsarbejde. Budgettet indeholder en lang række tilpasninger for mere end 30 mio. kr. som skyldes, at 
vi fra staten er pålagt at varetage nye opgaver, at vi tilpasser driftsbudgetterne som følge af, at vi bliver 
flere borgere, og at vores omkostninger til sundhed stiger. Omvendt har vi fundet finansiering ved at oppri-
oritere budgetterne, fordi vi hele tiden har fokus på at effektivisere driften, forebygge og gøre borgerne 
mere selvhjulpne. Fx ved at investere i at bringe flere kvinder med anden etnisk baggrund end dansk ind på 
arbejdsmarkedet, hvilket sparer kommunen for udgifter til kontante ydelser. Endelig har vi investeret i for-
bedret service og nye initiativer på stort set samtlige velfærdsområder med en målsætning om at realisere 
det ambitiøse arbejdsprogram, et enigt byråd fastlagde i foråret 2018.  

Fokus på økonomi og udligning 
. Udligningssystemet er dyrt for Furesø. Vi kan konstatere, at vi i 2019 afleverer ca. 330 mio. kr. til andre 
kommuner. Det beløb er fordoblet siden 2010 og har nået et urimeligt niveau. Vi forventer, at der med 
virkning fra 2021 kommer en udligningsreform, og vi skal – i dialog med andre kommuner - gøre vores bed-
ste for, at reformen indeholder tilpasninger, der betyder, at væksten i udligningsbidrag stoppes.  

Vi er samtidigt blevet enige om at indarbejde en årlig effektivisering på 20 mio. kr. fra 2020 og frem. Det 
toårige budgetforlig giver plads og rum til at gennemføre en lang række budgetanalyser, der skal udpege 
dette effektiviseringspotentiale. Samtidig skal vi øge gennemsigtigheden i budgetterne på samtlige vel-
færdsområder. Det giver mulighed for politisk at prioritere indenfor det samlede kommunale budget.      

Investeringer  
En effektiv drift kan ikke stå alene. Der skal også investeres for at opretholde værdien af kommunens veje, 
bygninger og anden infrastruktur og for at sikre en bæredygtig vækst og øget livskvalitet.  
Det betyder, at budget 2019 som tidligere år også indeholder investeringer og udvidelser, der skal være 
med til at sætte en ny retning for dele af kommunens udvikling. Vi har således reserveret midler renovering 
af skoler, etablering af nye daginstitutioner og plejehjemspladser samt vedligeholdelse af kommunale veje, 
stier og bygninger. .  

Med venlig hilsen 

Ole Bondo Christensen 
Borgmester   

F



Furesø Kommune - Budget 2019 
Læsevejledning 

 
 

 2 

 
 

     æsevejledning 
 
 
Furesø Kommunes Budget 2019 er inddelt i flere afsnit. 
 
Efter en præsentation af Furesø Byråd og udvalgene samt aftalen om budget 2019 og 2020 består ”Budget 
2019” af fire hovedafsnit. I det første hovedafsnit beskrives de overordnede forudsætninger, der ligger til 
grund for budgettet. Afsnittet har til formål at give et indblik i Furesø Kommunes økonomi. 
 
Dernæst indeholder budgettet et afsnit med hovedpunkter i budgettet. Her er det muligt at få et mere de-
taljeret indblik i budgettet. Efter hovedpunkterne kommer et afsnit med diverse oversigter. 
 
I det sidste afsnit kommer hvert fagudvalgs driftsbevillinger samt de tilhørende budgetbemærkninger i 
hvert sit kapitel. Kapitlerne indledes med et generelt områdespecifikt afsnit, hvori der bl.a. er en opgavebe-
skrivelse for området. Hvert udvalgsområde er opdelt i et antal aktivitetsområder, som beskrives nærmere.   
 
Desuden findes der diverse økonomiske oversigter.   
 
Oplysningerne om Budget 2019 findes også på 
http://www.furesoe.dk/Kommunen/Oekonomi/Budgetter/Budget2019 
 

L 

http://www.furesoe.dk/Kommunen/Oekonomi/Budgetter/Budget2016
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yrådet og udvalgene 
 

 
Byrådet blev valgt den 21. november 2017 for en fireårig valgperiode 2018 – 2022. Der er i indeværende 
periode 21 politikere i Furesø Byråd, og det er dem der, i kraft af deres mandat fra vælgerne, har det over-
ordnede og samlede ansvar for kommunens anliggender. Byrådet har den kommunalpolitiske ledelse af 
kommunen, som virksomhed og myndighed.  
 
 

 
 
 
 

Furesø Byråd (pr. 1. januar 2018): 
Ole Bondo Christensen (A), Preben Sandberg Pettersson (A), Henrik Poulsen (A), Muhammed Bektas (A), 
Matilde Powers (A), Hasan Yilmaz (A), Lene Munch-Petersen (A), Niels Bjerre Degn (A), Lene Bang (A), Betti-
na Ugelvig Møller (A), Tine Hessner (B), Susanne Mortensen (C), Lars Carstensen (C), Egil Hulgaard (C), Ole 
F. Holleufer (I), Carsten Svensson (O), Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Berit Torm (V), Jesper Larsen (V) og 
Helle Vallentin, stedfortræder for Øjvind Vilsholm (Ø). 
 
 
 
  

B 
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Hvem sidder i udvalgene (pr. 1. januar 2018) 
Furesø Kommune har 8 stående udvalg. Inden hvert udvalgsmøde offentliggøres dagsordenen på 
www.furesoe.dk.  

 
Økonomiudvalget 
Ole Bondo Christensen (formand, A) 
Preben Sandberg Pettersson (næstformand, A) 
Hasan Yilmaz (A) 
Tine Hessner (B) 
Lars Carstensen (C) 
Gustav Juul (V) 
Helle Vallentin (Ø) – stedfortræder for Øjvind Vilsholm 

 

Udvalget for Digitalisering og Innovation 
Lars Carstensen (formand, C)  
Ole Holleufer (næstformand, I) 
Muhammed Bektas (A) 
Preben Sandberg Pettersson (A)  
Gustav Juul (V) 
 

Udvalget for Dagtilbud og Familier 
Bettina Ugelvig Møller (formand, A)  
Niels Bjerre Degn (næstformand, A) 
Lene Munch-Petersen (A) 
Matilde Powers (A) 
Carsten Svensson (O) 
Berit Torm (V) 
Helle Vallentin (Ø) – stedfortræder for Øjvind Vilsholm 
 

Udvalget for Skoler og Ungdomsuddannelse 
Henrik Poulsen (formand, A) 
Susanne Mortensen (næstformand, C)  
Matilde Powers (A)  
Bettina Ugelvig Møller (A)  
Tine Hessner (B)  
Jesper Larsen (V) 
Berit Torm (V) 
 

Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt 
Tine Hessner (formand, B)  
Muhammed Bektas (næstformand, A)  
Niels Bjerre Degn (A) 
Egil Hulgaard (C)  
Gustav Juul (V) 
 

Udvalget for Beskæftigelses og Erhverv 
Hasan Yilmaz (formand, A)  
Tine Hessner (næstformand, B)  
Preben Sandberg Pettersson (A)  
Muhammed Bektas (A) 
Jesper Larsen (V) 
 

Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og Et godt se-
niorliv 
Matilde Powers (formand, A)  
Bettina Ugelvig Møller (næstformand, A)  
Lene Bang (A)  
Carsten Svensson (O) 
Berit Torm (V)  
 

Udvalget for Byudvikling og Bolig 
Egil Hulgaard (formand, C)  
Lene Bang (næstformand, A)  
Niels Bjerre Degn (A)  
Henrik Poulsen (A)  
Lene Munch-Petersen (A)  
Ole Holleufer (I) 
Lars Carpens (V) 
 

Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling 
Lene Munch-Petersen (formand, A)  
Helle Vallentin (næstformand, Ø) – stedfortræder for 
Øjvind Vilsholm 
Lene Bang (A)  
Susanne Mortensen (C)  
Lars Carpens (V) 
 

 

 

http://www.furesoe.dk/
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1 Indledning   
Med budgettet ønsker vi at udstikke rammerne for, at Furesø fortsat kan udvikle sig som attraktiv, grøn 
bosætningskommune, med stærke fællesskaber, et rigt foreningsliv, god service, god tilgængelighed og 
vægt på natur, miljø og bæredygtighed. Furesø Kommune er født med en stor gæld, som vi løbende afdra-
ger på med mere end 100 mio. kr. om året. Samtidig er vi en meget stor bidragsyder til udligningssystemet 
med et årligt bidrag på mere end 300 mio. kr.  
At fastholde balance i budgettet, samtidig med at vi sikrer plads til nyudvikling og god service, kræver, at vi 
hele tiden er opmærksomme på at drive kommunen så effektivt som muligt. Siden Furesø kommune blev 
etableret for 11 år siden har vi effektiviseret kommunen for mere end 300 millioner kroner, hvilket har 
givet plads til at fjerne særskatten i Farum som forudsat i Furesøaftalen, betale 600 mio. kr. af på gælden 
og investere i bl.a. skoler, daginstitutioner, ny idrætshal og nyt pleje- og rehabiliteringscenter. 
Budgettet de kommende 4 år er udfordret af en række faktorer - herunder: 
• Stigende sundhedsudgifter som følge af en ny afregningsmodel med regionen 
• Merudgifter til udligning  
• Et stigende børnetal med meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler samt til renovering og 

etablering af ekstra kapacitet. 
• Et stigende antal ældre med flere udgifter til ældreplejen samt behov for at bygge nye plejeboliger. 

Det er hovedopgaven for byrådet at sikre en god service for borgerne. Derfor præsenterer vi her et budget, 
hvor økonomien hænger sammen, og hvor der er plads til en række velfærdsforbedringer samtidig med, at 
fokus på den grønne omstilling fastholdes. Udkast til totalbudget er vedlagt i bilag 1 til denne budgetaftale.  

2 Omprioriteringer og effektiviseringer 
Med budgettet gennemføres effektiviseringer og omprioriteringer i 2019 for samlet 37,6 mio. kr., der hen 
over årene medfører et nettoprovenu på 43,9 mio. kr. kr. i 2020, 46,2 mio. kr. i 2021 og 43,1 mio. kr. i 2022. 
Forligspartierne lægger vægt på, at de gennemførte effektiviseringer og omprioriteringer har et langsigtet 
perspektiv. Der er således en række af forslagene, der indebærer en investering/nyudvikling på de pågæl-
dende forvaltningsområder, der vil føre til færre udgifter og driftsbesparelser, fordi borgerne forventes at 
blive mere selvhjulpne. Det gælder eksempelvis: 
• Større indsats for at få kvinder med ikke-vestlig baggrund ud på arbejdsmarkedet 
• Bedre og tidligere rehabilitering 
• Styrket og tidligere indsats for børn, der er udfordret i vores almene skoletilbud 
• Investering i energirenovering 

Det samlede katalog over effektiviseringer og omprioriteringer fremgår af bilag 2 til denne budgetaftale. 

3 Toårig budgetaftale  
Budgetaftalen er gældende for 2 år. Det sikrer forudsigelighed i budgetterne og frigiver tid til langsigtede 
analyser og udviklingsarbejde. I løbet af budgetperioden vil vi følge udviklingen i økonomien nøje og senest 
i september 2019 tage stilling til udfordringerne fra 2020 og frem og de eventuelle budgetmæssige konse-
kvenser af disse. Der vil i den forbindelse også kunne justeres i budgettet som følge af nye initiativer, for-
slag og behov indenfor de forskellige fagudvalg. Der er med denne aftale ikke taget stilling til udmøntning af 
de i budgettet indlagte besparelser og effektiviseringer for 2020.  
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4 Fremtidige budgetanalyser 
For 2020 er der indregnet en effektivisering på 20 mio. kr. årligt. For at finde forslag til dette og sikre balan-
ce i budgettet på langt sigt vil aftalepartierne analysere en række områder, hvor der kan sikres optimerin-
ger. Herunder kan nævnes:  
• Kommunens brug af eksterne bo- og aktivitetstilbud 
• At forstærke den tidlige indsats på børneområdet for at kunne forbedre inklusionen og for yderligere at 

reducere antallet af tvangsfjernelser og brug af ekstern specialundervisning  
• Analyse af tosprogsområdet i forhold til at sikre sammenhæng og resultater af indsatserne 
• Analyse af ældre- og sundhedsområdet med henblik på at få skabt større gennemsigtighed og sam-

menhæng mellem de forskellige indsatsområder 
• Gennemgang af alle projekter i organisationen med henblik på at lade de gode resultater overgå til drift 

og afvikle de øvrige  
• Analyse af beskæftigelsesindsatsen og ressourcerne, som vi anvender internt såvel som brug af ekster-

ne – bl.a. set i lyset af den faldende ledighed 
• Fremtidens genbrugsplads  
• Gennemgang af tilskud og udgifter på kultur-, idræts- og fritidsområdet  
• Analyse af kompetenceudviklings- og uddannelsesbudgetter med henblik på at sikre en effektiv og mål-

rettet opkvalificering af kommunens medarbejdere 
• Gennemgang af eksterne samarbejdsrelationer – nuværende og potentielle fremtidige  
• Analyse af områderne vedr. sundhedsudgifter herunder indlæggelser og ventedage, hjælpemidler og 

velfærdsteknologi 
• Kommunens bygningsmasse med henblik på en samlet plan for vedligehold/renovering/salg 
 
Budgetanalyserne vil blive forankret i Økonomiudvalget (ØU) med inddragelse af relevante fagudvalg og 
medarbejderrepræsentanter, råd og interesseorganisationer. Partier, der ikke er repræsenteret i ØU, vil 
blive inddraget i budgetanalyserne. Målet er at fremlægge konkrete anbefalinger til optimering af driften 
samt at fremme en innovationskultur, hvor medarbejdere og fagudvalg bidrager til en løbende udvikling af 
kommunens service. 

5 Gennemsigtighed, klare politiske prioriteringer og langsigtet vurdering af kommunens økonomi 
Udover ovenstående analyser er aftalepartierne enige om at øge gennemsigtigheden og dermed mulighe-
den for at foretage politiske prioriteringer i forhold til det samlede kommunale budget. Baggrunden er øn-
sket om at få en større opmærksomhed på de store udgiftsområder og vurdere, om der kan skabes omlæg-
ninger ved nyt eller ændret fokus på opgaveløsningen. Behovet skal også ses i lyset af den langsigtede de-
mografiske udvikling, samt det nuværende udligningssystem og dets betydning for kommunens økonomi 
ved tilflytning af forskellige befolkningsgrupper. Ligeledes vil der være en opmærksomhed på, hvilke opga-
ver/ydelser der er lovbestemte, og hvilke der er prioriteringsmuligheder i. 
 
Endelig vil der være behov for at se på den demografiske udvikling på længere sigt og vurdere behov for 
nye skoler, daginstitutioner, plejecentre m.v. i lyset af denne udvikling. Klimaudfordringerne vil naturligt 
være en del af at tænke langsigtede løsninger.  
 
Der udarbejdes et kommissorium for dette arbejde, som vil blive drøftet i byrådet senest i januar 2019.   
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6 Kampen om udligningen fortsætter 
Furesø betaler mere end 300 mio. kr. om året i udligning til andre kommuner. I foråret 2018 fik et samlet 
byråd i samarbejde med andre kommuner afværget en generel omlægning af udligningssystemet, der ellers 
stod til at koste Furesø kommune yderligere 35 mio. kr. årligt. En del af løsningen var et særligt tilskud på 
25 mio. kr., som kompensation for en teknisk justering af udligningssystemet knyttet til udlændinges ud-
dannelsesbaggrund. Dette tilskud er i første omgang midlertidigt gældende for 2019 og 2020. Furesø arbej-
der stenhårdt for, at tilskuddet fortsætter i 2021 og frem eller afløses af et nyt udligningssystem, der som 
minimum tilgodeser Furesø med et beløb i samme størrelsesorden. For at markere dette er der i budgettet 
for 2021 og 2022 indsat en ikke specificeret indtægt- forventet kompensation ifht. udlændinges uddannel-
sesniveau subsidiært effektiviseringer/andre indtægter - på årligt 25 mio. kr. Forligspartierne vil senest i 
2020 revurdere udvikling i tilskud og udligning for 2021 og 2022 med henblik på at sikre, at budgetterings-
grundlaget afspejler den på dette tidspunkt kendte udvikling på området.  

7 Effektiv administration, god ledelse og godt arbejdsmiljø 
Furesø Kommune er allerede en af de mest effektivt drevne kommuner, når vi sammenligner nøgletal på 
udgifterne til administration og ledelse. Denne udvikling skal fastholdes, så vi anvender skattekronerne så 
effektivt som muligt. Som en del af budgetaftalen igangsættes en tilpasning af ledelsesstrukturen i admini-
strationen. Aftalepartierne lægger afgørende vægt på, at medarbejderne trives og er med til at udvikle 
kommunen i en positiv retning. Der skal sikres kompetenceudvikling på tværs af faggrupper og arbejdsom-
råder, og et tværgående samarbejde skal sikre, at kompetencer nyttiggøres på tværs af fagområder til gavn 
for borgerne.  Aftalepartierne vil i det lys løbende følge resultaterne af medarbejderundersøgelser og ud-
viklingen i kommunens sygefravær samt drøfte behovet for nye tiltag, der kan gøre Furesø Kommune til en 
endnu bedre arbejdsplads. 

8 NYE INITIATIVER 
 
I april 2018 vedtog ét samlet byråd arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, der på en række om-
råder angiver mål og aktiviteter for at udvikle Furesø til et endnu bedre sted at bo og leve. Nærværende 
budget er med til at understøtte en række af de mål, der er sat i arbejdsprogrammet. 

8.1 Ældreområdet 
 
Flere plejehjemspladser: Vi bliver i de kommende år markant flere ældre i Furesø Kommune. Aftalepartier-
ne er derfor enige om i den kommende budgetperiode at afsætte 25 mio. kr. til etablering af flere pleje-
hjemspladser. Samtidig vurderes muligheden for at etablere et friplejehjem.   
Demens: For at sikre bedst mulige vilkår for demente og deres pårørende igangsættes en række initiativer. 
Dels lægges vægt på, at vores plejehjem bliver endnu mere demensvenlige. Vores medarbejdere i hjemme-
plejen deltager i disse år i et større uddannelsesforløb, der sikrer endnu større viden og omsorg for mål-
gruppen. Herudover afsættes der økonomi til aflastning af de hjemmeboende, så deres pårørende kan bi-
beholde et liv med arbejde og sociale aktiviteter. Dette kan også være i samarbejde med andre kommuner. 
Ældrepleje og genoptræning: Et stigende antal ældre øger behovet for yderligere at styrke genoptræning 
og rehabilitering. Samtidig vil en god indsats på området kunne øge livskvaliteten for vores borgere og re-
ducere udgifterne til hospitalsindlæggelser og plejehjemspladser m.v. På den baggrund opruster vi indsat-
sen for genoptræning og ansætter flere medarbejdere i genoptræningscenteret på Svanepunktet. Samtidig 
etableres et hjemme-træningsteam, der kan sikre konkret genoptræning hjemme hos den ældre, så træ-
ningen er tilpasset de fysiske omgivelser og sker i trygge rammer for borgerne. Den øgede indsats aktualise-
res af, at der er kommet ny lovgivning om genoptræning, der sikrer en genoptræningsplan senest 7 dage 
efter udskrivning fra hospital. 
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Terminalpakke: Alle mennesker har ret til en rolig og værdig afslutning på livet. I stigende grad sker dette 
efter eget ønske i hjemmet, og det er afgørende, at rammerne omkring det er trygge og kompetente. I bå-
de sygeplejen og hjemmeplejen er der medarbejdere, der er uddannede til terminale forløb, og dette ud-
bygges med en egentlig ”pakke”, der udgør det grundlæggende forløb omkring terminal pleje. 
Flere visiterede ældreboliger: Der er i dag mangel på visiterede boliger og plejehjemspladser til vores ældre 
medborgere. Der er derfor behov for i de kommende års byplanlægning at prioritere visiterede ældreboli-
ger i overensstemmelse med anbefalinger fra udviklingsudvalget om handicap- og senioregnede boliger. 
Som led i dette arbejde vil vi sammen med boligselskaberne se på mulighederne for at omdanne nogle af 
de eksisterende almene boliger til visiterede ældreboliger. Der lægges særlig vægt på at realisere mulighe-
derne for at etablere visiterede ældreboliger i Farum Midtpunkt. Der er i puljen til nye initiati-
ver/investeringer afsat 10 mio. kr. til grundkapital, der reserveres til visiterede ældreboliger. Såfremt der i 
budgetperioden skulle opstå behov for yderligere grundkapital skal dette drøftes grundigt i forligskredsen, 
før der træffes beslutning herom.  Indtægter ved grundsalg som led i støttet boligbyggeri kan ikke uden 
enighed mellem aftalepartierne medgå til finansiering af projektet.  

8.2 Arbejdsmarked, erhverv og integration 
 
Samarbejde med erhvervslivet om flere lokale arbejdspladser: Furesø er en af de kommuner, der har den 
laveste ledighed og ligger i front i Nordsjælland, når det kommer til vækst i antal arbejdspladser. Vi ønsker 
at fortsætte det gode samarbejde med lokale erhvervsdrivende og erhvervsorganisationer om at skabe 
lokale arbejdspladser og få flere ledige i job, herunder yderligere fremme offentligt / privat samarbejde og, 
med afsæt i Furesø Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi fremme lokale indkøb, skabe beskæftigelse, 
uddannelsespladser og miljørigtige løsninger i nærområdet. Virksomhederne i Furesø tager et socialt an-
svar, og vi lægger derfor vægt på at fremme beskæftigelsesindsatsen gennem et styrket samarbejde med 
private virksomheder og brug af sociale klausuler. Herudover skal ses på muligheden for konkurrenceud-
sættelse, hvor det kan give mening ift. opgavens karakter 
Ikke-vestlige kvinder: Konjunkturerne er gunstige i disse år, og der er derfor en unik mulighed for at sikre 
en plads på arbejdsmarkedet for alle. Aftaleparterne ønsker en ambitiøs og resultatorienteret indsats for at 
få så mange som muligt med ikke-vestlig baggrund til at finde det endelige fodfæste på arbejdsmarkedet til 
glæde for den enkelte, familierne, integrationen og kommunens økonomi. Indsatsen tager udgangspunkt i 
den enkelte kvinde, og derfor startes med en kortlægning af den enkeltes helbred og arbejdsevne for at 
afklare, hvem der er parat til et ordinært job, og hvem der skal have tilbudt uddannelse, fleksjob eller an-
det. 
Kommunale opgaver som led i beskæftigelsesindsatsen: Forligspartierne er enige om at afsøge mulighe-
derne for i endnu højere grad at nyttiggøre kommunale opgaver som led i beskæftigelsesindsatsen – her-
under inden for børnepasning, ældreplejen, rengøring og vej og park. Dette kan både være i relation til de 
opgaver, som kommunen selv udfører og de opgaver, der er udliciteret. 

8.3 Dagtilbud og skole 
 
Flere midler til dagtilbud med mange socialt udsatte børn: Aftalepartierne har som ambition, at alle børn 
skal trives og udvikle sig. Derfor afsættes ekstra midler til daginstitutioner med mange socialt udsatte børn. 
Pædagogerne gør et fantastisk stykke arbejde med vores udsatte børn, og vi vil gerne styrke denne indsats 
med ekstra ressourcer, hvor man også kan tænke andre faggrupper ind som eksempelvis sundhedsplejer-
sker. 
Bedre tværfagligt samarbejde og klar pædagogisk retning for dagtilbud: Børnene i Furesø skal have de 
bedste rammer for udvikling i vores daginstitutioner. I forlængelse af beslutningen om at nedlægge områ-
deledelsen, er det afgørende, at de resultater, der er opnået via områdeledelse, videreføres i en ny struk-
tur. Her tænkes bl.a. på et godt samarbejde mellem de enkelte institutioner - pædagogisk og medarbej-
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dermæssigt. Det er endvidere afgørende, at der ansættes en fælles dagtilbudschef, der støtter de enkelte 
institutioner. 
Rådgivende arbejdsudvalg om skoledistrikter: Furesø vokser, og i det lys er der behov for at få en vurde-
ring af de gældende skoledistrikter og sammenhængen mellem skoler og daginstitutioner. Der nedsættes 
derfor primo 2019 et rådgivende arbejdsudvalg (§17 stk. 4), der har til opgave at se på byens skole- og dag-
institutionsdistrikter med henblik på at sikre en balance i udviklingen og elevgrundlaget mellem de forskel-
lige skoler, således at alle skoler bidrager til at løse opgaver med udfordrede elever.  
Skovbørnehave: Vi ønsker at give flere furesøbørn mulighed for at gå i en skovbørnehave. Derfor etableres 
i 2019 en kommunal skovbørnehave i Sydlejren. Skovbørnehaven skal i de nærmeste år give plads til bør-
nene i Sydlejren og Jonstrup, indtil en helt ny daginstitution er etableret i den tidligere officersskole i 2021. 
Skovbørnehaven vil derefter være et tilbud til alle børn i hele kommunen.   
Bedre inklusion af børn på almenområdet: Det er byrådets ambition, at flere elever skal fastholdes og tri-
ves i almene skoletilbud. Dette ønskes bl.a. gennemført via en ændret organisering af Pædagogisk Psykolo-
gisk Rådgivning (PPR), der skaber tydelig struktur og klar ansvarsfordeling, og dermed sikrer vi hurtig og 
bedre rådgivning og sammenhæng mellem skole og hjem. I den anledning skal der ses nærmere på, hvad 
Furesø kan lære af andre kommuners erfaringer med såkaldte ”nesting”-klasser. En vigtig forudsætning for 
dette er naturligvis, at fastholdelsen skal ske uden, at dette forringer undervisningen for klassernes øvrige 
børn. Derfor skal der også ske en indfasning af den nye måde at arbejde på med inddragelse af relevante 
interessenter. 
Der er allerede etableret en enhed med medarbejdere på de enkelte skoler (KIL), der skal bistå med inklusi-
onsopgaven. For yderligere at styrke dette arbejde afsættes der yderligere 1 mio. kr. i 2019 og herefter 1,5 
mio. kr. i 2020 til at understøtte skolernes arbejde med de børn, der indgår i den almene undervisning. Med 
denne investering sikres det, at de klasser der modtager en elev, der indskrives i en almen klasse fra et spe-
cialtilbud får tilknyttet en KIL-medarbejder i den første måned. Efter to måneder vurderes sammen med 
lærere og ledelse, hvilket behov der er fremadrettet i den pågældende klasse, herunder behovet for en 
eventuel forlængelse af den første måneds støtte. Denne model sikrer, at både de modtagende medarbej-
dere, den ny elev og den øvrige klasse sikres et indfasningsforløb, hvor læreren klædes på og sikres fuld 
opbakning i klassen i den første tid og derefter langsom udfasning. Støtten vil endvidere bestå af yderlige-
re kompetenceudviklingsaktiviteter for lærere og pædagoger i almenskolen.  
Aftalepartierne er endvidere enige om løbende, at evaluere arbejdet med at øge inklusionen i samarbejde 
med skolebestyrelser, medarbejdere og ledelse på skolerne og senest primo 2020 at vurdere, om den nye 
måde at arbejde på fungerer hensigtsmæssigt og om der er afsat de fornødne ressourcer til opgaverne.   

8.4 Byudvikling 
 
Arkitektur og byrum: Furesø er en kommune i udvikling. Politisk har vi vedtaget en strategi for arkitektur- 
og byrum, der skal efterleves, når de konkrete projekter sættes i søen. For at understøtte denne proces 
oprettes et advisory board, hvor medlemmerne rekrutteres blandt fagprofessionelle med indsigt i udviklin-
gen af arkitektur og byrum. Advisoryboardet skal blandt andet inddrages i forbindelse med udvikling af 
konkrete projekter samt udviklingen af en uderumsstrategi og sparre omkring markedsforhold i forhold til 
aktuelle byggerier. Der afsættes et mindre beløb til dette arbejde. 

8.5 Kultur og fritid 
 
Kultur-, idræts- og fritidsområdet som løftestang på velfærdsområderne: Kultur-, idræts- og fritidsområ-
det er højt prioriteret i Furesø, og det vil det fortsat være. Vi ligger med et af landets højeste forbrug pr. 
borger på dette område, men aftalepartierne finder, at et velfungerende idræts-, kultur- og foreningsliv 
rummer mange fordele for kommunen også i relation til at løse opgaver og forebygge udfordringer på 
sundheds- og socialområdet. Der er i budgetforslaget lagt enkelte besparelser ind på området af hensyn til 
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den samlede balance i budgettet. Forligspartierne ønsker en tæt dialog med interessenter på området om 
den endelige udformning og konkrete udmøntning af besparelsen samt af, hvordan foreninger kan spille en 
endnu stærkere rolle i relation til udsatte unge, integration og lignende.  
Sportsfaciliteter: Med budgetaftalen overføres midler til en ny kunstgræsbane i Hareskovby, samt til at 
kunstgræsbanen i Farum Øst renoveres. Furesø Kommune er opmærksom på de miljømæssige udfordrin-
ger, der eksisterer ved etableringer af kunstgræsbaner, og vil følge udviklingen nøje fremover. Forligsparti-
erne er endvidere enige om, at der afsættes et mindre beløb til renovering af Værløsehallerne i 2019, samt 
at dette beløb kan hæves til de oprindeligt reserverede 5 mio. kr., når der foreligger et konkret og godkendt 
projekt for renoveringen. Forligsparterne er enige om at afsøge mulighederne for at sælge Farum Park med 
henblik på at skabe et råderum, der kan anvendes til den løbende renovering af kommunens bygningsmas-
se. 

8.6 Tryghed 
 
Indbrudsforebyggelse: Det gode samarbejde om indbrudsforebyggelse skal fortsætte. I forlængelse af sid-
ste års tryghedspakke afsættes derfor en pulje, som grundejerforeninger og boligorganisationer kan søge til 
sammenhængende initiativer i lokalområdet, der forebygger indbrud – eksempelvis udbredelse af nabo-
hjælp.  

8.7 Klima, miljø og grøn omstilling 
 
Energirenovering: Furesø Kommune har brug for bygninger, der giver høj livskvalitet for de mennesker, 
som anvender dem, og som belaster klimaet så lidt som muligt. Energirenoveringen af kommunale bygnin-
ger er et centralt element i Furesø Kommunes klimaindsats og et vigtigt skridt i retning af, at det årlige re-
duktionsmål på 2 pct. af kommunens CO2-udledning kan nås. Derfor afsættes yderligere midler til energi-
renovering samt nye alternative energiformer. Mulighed for ESCO-projekter vil blive afsøgt i den forbindel-
se. Ved frigivelse af midler til konkrete projekter skal der udarbejdes et estimat over tilbagebetalingstiden. 
Effektiv ejendomsdrift: Furesø Kommune har samlet set udgifter til ejendomsdrift på 111 mio. kr. årligt. 
Aftalepartierne ønsker, at der bliver set nærmere på, hvordan ejendomsdriften fremover kan løses billige-
re. Dette skal blandt andet ske gennem en reduktion i antallet af kvadratmeter, samt ved at en række ser-
vicekontrakter fx rengøring genforhandles. En mere effektiv ejendomsdrift hænger også sammen med de 
foreslåede investeringer i energirenoveringer og klimatilpasninger. En analyse over besparelsesmuligheder 
ved at være ejer i stedet for lejer gennemføres 2019 i forbindelse med facility management-strategien.  
Frasalg af kommunale ejendomme: Som en del af arbejdet med en effektiv bygningsdrift, lægges der vægt 
på løbende at undersøge mulighederne for at frasælge kommunal ejendom, hvor dette er hensigtsmæssigt. 
Salgsprovenuet søges i videst muligt omfang anvendt til vedligehold og renovering af den resterende del af 
de kommunale ejendomme.   
Grøn omstilling: Aftalepartierne er enige om at fortsætte arbejdet med naturbeskyttelse, klimatilpasning, 
miljø og grøn omstilling. Det aftalte fokus på FN’s verdensmål vil yderligere kunne styrke dette arbejde. 
Som led heri vil aftalepartierne gerne fremme udbredelse af CO2-reducerende transportformer herunder 
gennem øget udbredelse af el-ladestandere og delebilsløsninger. Endvidere arbejdes med at udvikle og 
implementere en handleplan for reduktion af støj i henhold til støjudvalgets anbefalinger. 

8.8 Pulje til nye initiativer og investeringer  

Aftalepartierne er enige om at afsætte en pulje til nye initiativer og investeringer på 10 mio. kr. i 2019 sti-
gende til 25 mio. kr. i 2022. I vedlagte oversigt, bilag 3, fremgår hvilke nye initiativer og investeringer, der 
prioriteres via puljen i 2019. Initiativerne vil blive endeligt beskrevet og udmøntet af de respektive fagud-
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valg. Der lægges op til, at finansieringen af de nye initiativer bliver midlertidige og at de evalueres efter en 
given periode. 

8.9 Anlæg 
 
Generelt er kommunens ejendomme højt prioriteret, og byrådet har vedtaget en facility management-
strategi, der skal sikre en effektiv drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Samlet set er der 
afsat 55 mio. kr. i perioden 2019-22 til istandsættelse og renovering, herunder en genopretning af kommu-
nens skoler. 
Herudover skal det her fremhæves, at denne budgetaftale også indeholder forbedringer i forhold til 
• Opdatering af IT-netværk på skole- og dagtilbudsområdet til 8 mio. kr., så skolernes elever og medar-

bejdere gnidningsfrit kan bruge de teknologiske og pædagogiske muligheder og forpligtigelser i forhold 
til læring og udvikling 

• Etablering af botilbud til udsatte og psykisk syge voksne til 10 mio. kr., der sikrer, at flere borgere med 
forskellige udfordringer kan bo og leve her i Furesø, hvilket samtidig medfører en stor driftsbesparelse.  

• Etablering af botilbud til unge for 10 mio. kr., hvilket medvirker til at skabe en mere sammenhængende 
indsats for vores udsatte unge 

• 14 mio. kr. til genopretning af daginstitutioner i perioden 2019-22 
• 14 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunale ejendomme 

I vedlagte bilag 4 er gengivet det samlede anlægsbudget.  

9 Budgetgrundlag  
 

• Furesøs indtægtsgrundlag fastlægges for 2019 med afsæt i statsgaranti. I overslagsår 2020 er budgette-
ringsgrundlaget en forventet statsgaranti. I 2021-22 er forudsat et selvbudgetteret indtægtsgrundlag 
med afsæt i kommunens befolkningsprognose 

• Budgetteringsgrundlaget for driftsudgifterne i 2019-2022 opskrives/nedskrives på baggrund af den 
demografiske udvikling jf. den seneste befolkningsprognose 

• Personskatteprocenten forudsættes uændret på 24,8 pct.  
• Grundskylden opkræves uændret svarende til 21,5 promille 
• Dækningsafgiften af forretningsejendommes grundværdi nedsættes til 5 promille 
• Der opkræves en uændret dækningsafgift af forskelsværdien på 8,75 promille mellem grundværdien og 

ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld  
• Der opkræves en uændret dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som 

er fritaget for kommunal grundskyld på 10,75 promille 
• Der opkræves en uændret kirkeskat på 0,65 pct. 
• Ovenstående skatteniveauer ligger også til grund for det estimerede totalbudget i overslagsårene 

(2020-2022).  

10 Afslutning 

 
Aftaleparterne lægger denne budgetaftale til grund for 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og 
Byrådet. Budgettet skal endeligt vedtages på byrådsmødet den 11. oktober 2018.  
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11 Effektiviseringer og besparelser 2019 - 2022 

  
Hele 1.000 kr. 

  
Budgetforslag 2019 - 2022 Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
            

  Alle udvalg - i alt -37.592 -43.859 -46.163 -43.116 

            

  Økonomiudvalget - i alt -13.809 -13.809 -14.809 -16.309 

            
ØU 1 Afbureaukratisering og forenkling -1.500 -1.500 -1.500 -2.000 

ØU 2 Justering af ledelsesstruktur på tværs af organisationen -4.000 -4.200 -4.200 -4.200 

ØU 3 Reduceret prisfremskrivning  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

ØU 4 Opsigelse af kutyme om fridage på rådhuset (åbent rådhus 1. 
maj) - forslaget udgået 

0 0 0 0 

ØU 5 Konsekvens regnskabsresultat 2017 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 
ØU 6 Færre udgifter og flere indtægter - (forslaget er nedskrevet og 

dele af forslaget er flyttet til UNMG 1/UNMG 119) 
-3.259 -3.059 -4.059 -5.059 

            

  Udvalg for digitalisering og innovation - i alt -1.100 -2.500 -3.250 -3.750 

            
UDI 1 Færre udgifter til IT-licenser   -500 -500 -500 

UDI 2 Digitalisering af arbejdsgange 400 -500 -1.250 -1.750 

ØU 5 Konsekvens regnskabsresultat 2017 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

            

  Udvalg for dagtilbud og familier - i alt -4.258 -4.209 -1.812 1.243 

            
UDF 1 Demografi dagtilbud (netto) -1.758 -1.959 438 3.493 

UDF 2 
/ 

  

Omlægning af PPR og specialundervisningen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

UDF 3 Opsigelse af lokal aftale - forslaget udgår         

ØU 5 Konsekvens regnskabsresultat 2017 -500 -250 -250 -250 

            

  Udvalg for skoler og ungdomsuddannelser - i alt -3.134 -7.850 -9.751 -7.309 

            
UDF 2 
/ 

  

Omlægning af PPR og specialundervisningen -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 

USU 2 Demografi skoleområdet -934 -2.650 -4.551 -2.109 

USU 3 Øget forældrebetaling FFO 1 (50 kr. pr. måned) - forslaget 
udgået 

0 0 0 0 
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Hele 1.000 kr. 

  
Budgetforslag 2019 - 2022 Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
            
USU 4 Øget forældrebetaling FFO 2 (75 kr. pr. måned) - forslaget 

udgået 
0 0 0 0 

ØU 5 Konsekvens regnskabsresultat 2017 - forslaget vedr. alders-
reduktion udgået 

-200 -200 -200 -200 

            

  Udvalg for kultur, fritid og idræt - i alt -600 -600 -600 -600 

            
KFI 1 Tilpasning af åbningstider og prioritering af tilskud- forslaget 

er nedjusteret til 0,6 mio. kr. fra 1,15 mio. kr. 
-600 -600 -600 -600 

            

  Udvalg for beskæftigelse og erhverv -  i alt -6.150 -5.150 -5.150 -5.150 

            
UBE 1 Kontante ydelser - Forebygge og mindske langtidsledighed -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 

UBE 2 Kontante ydelser - Sammenhængende borgerforløb -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

UBE 3 Ikke-vestlige kvinder skal integreres i fælleskaber - (i forslaget 
er investering og besparelse nedjusteret) 

-1.000 -2.000 -2.000 -2.000 

ØU 5 Arbejdsmarkedsordninger - Jobcenter ydelser (udbud) -2.000       

            

  Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv - i 
alt 

-4.000 -4.500 -5.000 -5.000 

            
USS 1 Bedre sammenhæng i sundheds- og plejeindsatsen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

ØU 5 Ældre - Arbejdstidstilrettelæggelse på hjemmesyge- og 
hjemmepleje 

-500 -500 -500 -500 

USS 2 STU - begrænse tilgang og konkurrenceudsætte prisstruktu-
ren 

-500 -1.000 -1.500 -1.500 

USS 3 Flere billige bomuligheder i Furesø Kommune til psykisk sår-
bare unge og udsatte borgere (hjemtagning) 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

            

  Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling - i alt -4.541 -5.241 -5.791 -6.241 

            
UNMG 
1 

Facility management - drift af kommunens bygninger (KE)- 
(forlaget er opskrevet fra ØU 6) 

-1.791 -1.741 -1.841 -1.841 

UNMG 
119 

Afledt drift - UNMG 119 Øget energirenovering og etablering 
af alternative energiformer ved kommunens ejendomme 
(forslaget er opskrevet)  

-1.500 -1.500 -1.800 -2.100 

  Yderligere besparelse på afledt drift sfa. øget energirenove-
ring 

0 -750 -900 -1.050 

  Yderligere besparelse på vedligeholdelse  -250 -250 -250 -250 

ØU 5 Konsekvens regnskabsresultat 2017 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
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Anvendelse af puje til nye investeringer/initiativer 

      

Nr. Forslag 
Budget  

2019 
Budget  

2020 
Budget  

2021 
Budget  

2022 

            
      Samlet pulje 2019 - 2022 70.000 
      Anvendelse 50.730 
      Restpulje 19.270 
            

  Pulje til nye investeringer/initiativer         
            
            
  Drift 5.020 5.520 3.170 3.170 
USS Styrket genoptræning 0 0 0 0 
USS Styrket ældrepleje, herunder demensindsats 1.000 1.000 0 0 
ØU Udvidelse af puljen til uforudsete udgifter til 

8,5 mio. kr. 
1.000 1.000 1.000 1.000 

ØU Styrket indbrudsforebyggelse 100 100 0 0 
USS Terminalpakke - pulje til ekstra indsats for 

dødende borgere 
750 750 0 0 

USS Afasi taletræning 20 20 20 20 
UBB Arkitektur - Advisory Board 150 150 150 150 
UDF Flere midler til dagtilbud med børn med socia-

le udfordringer  
1.000 1.000 1.000 1.000 

USU Støtte til arbejdet med at inkludere flere børn 1.000 1.500 1.000 1.000 
UNMG Udbredelse af El-ladestandere og delebiler 0 0 0 0 
            
  Anlæg 4.500 10.750 6.500 0 
UKFI 
211 

Renovering af kunstgræs i Farum Øst 2.000 1.750 0   

UNMG 
213 

Ombygning af Solvangskolen og FFO til for-
bedring af samspillet både udendørs og in-
dendørs 

0 6.000 6.000   

UNMG 
216 

Ny skovbørnehave i Jonstrup 2.000 2.500     

UKFI 
222 

Galaksen 500 500 500   

            
  Finansiering 263 525 5.525 5.788 
USS Visiterede ældreboliger     5.000 5.000 
ØU Dækningsafgift på forretningsejendomme 

sænkes fra 5,5 promille til 5,0 promille (inkl. 
tilskud fra staten til nedsættelse af dæknings-
afgift) 

263 525 525 788 
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ffektivisering         
 

Stram økonomistyring og sund økonomi  
De danske kommuner har siden 2010 håndteret stigende udgifter som følge af ændringerne i befolkningens 
sammensætning ved at gennemføre effektiviseringer og besparelser, og Furesø Kommune er på ingen måde 
en undtagelse – tværtimod. I Furesø Kommune ændre befolkningssammensætningen sig, så en større andel 
borgere bliver ældre og lever længere, og en større andel af befolkningen består af små børn. Samtidigt vokser 
kommunen i omfang og størrelse. Det er glædeligt, men stiller samtidigt store krav til omstilling. Det har et 
samlet Byråd leveret, idet vi siden 2010 har effektiviseret kommunen med over 300 mio. kr. og dermed skab 
råderum til at levere service til nye borgere og et stigende antal borgere med et behov for velfærdsydelser.  
Denne effektiviseringsdagsorden, som et enigt Byråd siden 2010 har stået bag, har sikret, at vi i dag leverer et 
højt serviceniveau og har en økonomi i balance.     
 
Den toårige budgetaftale for 2019-2020 
Dette arbejde forsætter i 2019 og frem, hvor vi i 2019 effektiviserer driften for yderligere 38 mio. kr. På den 
måde er der blandt andet skabt råderum til at gennemføre nye initiativer på driften som udmønter Byrådets 
arbejdsprogram. Samtidigt har effektiviseringerne og besparelserne i 2019 været med til at finansiere det ud-
giftspres der oplevet som følge af flere ældre samt borgere med særlige behov. Endeligt er der fundet finansie-
ring til højere sundhedsudgifter og nye opgaver der er pålagt kommunerne som følge at ny lovgivning.  
 
De gennemførte effektiviseringer og omprioriteringer har et langsigtet perspektiv. Der er således en række af 
forslagene, der indebærer en investering/nyudvikling på de pågældende forvaltningsområder, der vil føre til 
færre udgifter og driftsbesparelser, fordi borgerne forventes at blive mere selvhjulpne. 
 
For at sikre en økonomi i balance frem til 2022 er det forudsat, at der gennemføres yderligere effektiviseringer 
og besparelser for 20 mio. kr. årligt i 2020 og frem. Forvaltningen udarbejdet en lang række budgetanalyser, 
med det formål, at identificere effektiviseringspotentialer der udmønter disse effektiviseringer. Budgetaftalen 
peger på følgende budgetanalyser jf. budgetaftalen.  
 
Forvaltningen udarbejder samtidigt er koncept for gennemgang af budgetterne på de enkelte velfærdsområ-
der. Konceptet skal sikre en øget gennemsigtighed i den kommunale budgetlægning. Dette skal være med til at 
give mulighed for at foretage politiske prioriteringer i det samlede kommunale budget. Behovet skal også ses i 
lyset af den langsigtede demografiske udvikling, samt det nuværende udligningssystem og dets betydning for 
kommunens økonomi ved tilflytning af forskellige befolkningsgrupper.    
 
    
Kommunens effektiviseringsindsats 2010-2018  
Tabellen nedenfor viser effektiviseringerne og besparelserne der er vedtaget i de pågældende budgetår frem 
til 2018.  
 
Tallene er et udtryk for fx effektiviseringer og besparelser vedtaget i fx 2010 og deres værdi eller virkning i 
2018. Reelt set betyder dette, at kommunen alt andet lige drives ca. 320 mio. kr. mere effektivt i 2018 end i 
2010.  
 
Effektiviseringerne og besparelserne er grupperet i en række kategorier, der udtrykker karakteren af de for-
skellige initiativer.  
   
 
 

E 
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Tabel 1: Årets priser, mio. kr. 
EFFEKTIVISERINGSINDSATSEN I FURESØ KOMMUNE - FRA 2010 TIL 2018 

  

Alle beløb i mio. kr.  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-
2018 I alt  

Mere effektiv drift                       
-3,6         -29,0  

                       
0,7          -10,5  

                      
-9,4          -15,6         -21,0          -16,9        -105,3  

Administrative besparelser                       
-7,3         -24,6  

                      
-3,7  

                      
-7,3  

                      
-5,3  

                      
-7,3  

                      
-3,8  

                      
-0,2          -59,5  

Selvhjulpne borgere                       
-2,5  

                      
-3,7  

                      
-3,5  

                      
-2,0  

                      
-4,0          -16,8          -22,0  

                      
-10,4          -64,9  

Strukturelle omlægninger                       
-6,1  

                      
-3,9  

                      
-0,5         -10,2        -6,8  

                      
-0,8          -13,5  

                      
-0,3          -42,1  

Ændringer i tilbud                        
0,4         -12,6  

                      
-5,8  

                      
-2,8  

                      
-2,1  

                      
-4,3  

                      
-7,2  

                      
-6,4          -40,8  

Øvrige effektiviseringer                       
-0,4   -    

                         
-    

                      
-0,7  

                         
-    

                      
-4,7  

                      
-0,5  

                         
-    

                         
-6,3  

I alt         -19,5         -73,7         -12,7         -33,5          -27,5          -47,8          -68,0          -26,9        -318,9  
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efolkningsudvikling 

 
 
Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose for Furesø Kommune. Befolkningsprognosen har til hensigt at 
beskrive tendenserne i den demografiske udvikling bl.a. for at muliggøre en vurdering af størrelsen af de 
kommunale indtægter (herunder primært skatteindtægterne) og udgifter (kommunale ydelser på specielt 
ældre-, dagpasnings- og skoleområdet). Befolkningsprognosen bygger på flere antagelser, hvor specielt 
boligprognosen spiller en stor rolle. Befolkningsprognosen er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i 
marts 2018.  
 
Den 1. januar 2018 var der 40.916 indbyggere i Furesø Kommune. Det var en stigning på 301 indbyggere i 
forhold til januar 2017, hvilket svarer til en stigning på 0,7 procent. Til sammenligning var der fra 2016 til 
2017 en stigning på 463 indbyggere svarende til 1,2 procent.  
 
Befolkningsprognosen fra marts 2018 viser, at det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2019-2022 
forventes at stige med 1.607 indbyggere, svarende til en stigning på 3,9 procent. Efter budgetperioden for-
ventes der også en stigende tendens i indbyggerantallet frem til år 2030. Stigningen skyldes især tilflytning 
som følge af genoptagelsen af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt udbygningen af Flyvestation 
Værløse.  
 
I hele perioden fra 2018 til 2030 forventes befolkningstallet at stige med 3.235 borgere til i alt 44.151 ind-
byggere svarende til en stigning på 7,9 procent i perioden. 
 
Tabel 1: Befolkningsprognose for Furesø Kommune fordelt på aldersgrupper, antal personer 1. jan. 
 Faktisk Prognosetal pr. 1.1. 
 Alder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
0-2 år 1.333 1.336 1.337 1.412 1.462 1.471 1.476 1.480 1.488 1.491 1.493 1.495 1.496 
3-5 år 1.483 1.514 1.585 1.621 1.665 1.668 1.705 1.719 1.729 1.739 1.750 1.765 1.776 
6-16 år 6.282 6.330 6.356 6.443 6.513 6.540 6.552 6.583 6.619 6.650 6.667 6.694 6.766 
17-25 år 3.748 3.644 3.580 3.553 3.541 3.551 3.563 3.565 3.579 3.589 3.617 3.653 3.640 
26-64 år 19.441 19.547 19.675 19.988 20.246 20.255 20.253 20.253 20.256 20.242 20.222 20.176 20.107 
65-79 år 6.383 6.422 6.463 6.551 6.621 6.623 6.610 6.541 6.485 6.427 6.379 6.448 6.549 
80+ år 2.246 2.361 2.517 2.635 2.713 2.843 2.984 3.144 3.314 3.474 3.637 3.740 3.818 
I alt 40.916 41.155 41.512 42.203 42.762 42.952 43.143 43.285 43.470 43.612 43.765 43.971 44.151 

 
 
Grafer over befolkningsprognosen samt diverse prognosetal findes på kommunens hjemmeside 
www.furesoe.dk. 

 
Befolkningsprognosen viser, at alderssammensætningen forskydes i retning af en større andel af ældre i de 
kommende år. Dermed vil der alt andet lige, ske en tilsvarende forskydning i budgettet. Den ændrede al-
derssammensætning betyder, at gennemsnitsalderen for indbyggere i kommunen vil stige i de kommende 
år. 

 
 
  

B 

http://www.furesoe.dk/
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Figur 1: Udviklingen i indbyggerantallet siden 2007 samt befolkningsprognose 2018 – 2030, marts 2018. 
   

 
 
Tabel 2: Prognose for ændring i befolkningstallet i budgetperioden 2018-2022 fordelt på aldersklasser. 

  2018 2022 

Ændring i antal 
fra 1.1.18 til 

1.1.2022 

Ændring i pct. 
fra 1.1.18 til 

1.1.2022 
0-2 år 1.333 1.462 129 9,7 
3-5 år 1.483 1.665 182 12,3 
6-16 år 6.282 6.513 231 3,7 
17-25 år 3.748 3.541 -207 -5,5 
26-64 år 19.441 20.246 805 4,1 
65-79 år 6.383 6.621 238 3,7 
80+ år 2.246 2.713 467 20,8 
I alt 40.916 42.762 1.846 4,5 
Note: 2018 er faktiske tal pr. 1. januar. 

  
Tabel 3: Prognose for ændring i befolkningstallet i budgetperioden 2018-2022 fordelt på skoledistrikter. 

Område 2018 2022 

Ændring i antal 
fra 1.1.18 til 

1.1.2022 

Ændring i pct. 
fra 1.1.18 til 

1.1.2022 
Hareskov 3.800 3.736 -64 -1,7 
Ll. Værløse 6.828 8.140 1.312 19,2 
Syvstjerne 4.378 4.269 -109 -2,5 
Søndersø 4.959 5.218 259 5,2 
Lyngholm 6.343 6.501 158 2,5 
Solvang 5.418 5.373 -45 -0,8 
Stavnsholt 9.038 9.263 225 2,5 
Ingen fast adresse 152 153 1 0,6 
Flygtninge 0 110 110   
I alt 40.916 42.762 1.846 4,5% 
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Figur 2: Befolkningsudviklingen i Furesø Kommune fra januar 2007 til oktober 2018. 
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vor kommer pengene fra, og hvad bruges de til? 
 

Nedenstående to figurer illustrerer fordeling af henholdsvis indtægter og udgifter i Budget 2019.   
       
 

 
 
 
 

 

Skatter (2.743 mio. kr. / 83 %)

Brugerbetaling (314 mio. kr. / 10 %)

Statsrefusion (113 mio. kr. / 3 %)

Brug af kassebeholdningen  (25 mio. kr. /
1 %)

Balanceforskydninger, låneoptagelse og
anlægsindtægter (97 mio. kr. / 3 %)

Overførselsindkomster (469 mio. kr. / 15 %)

Skoler og FFO (584 mio. kr. / 18 %)

Ældreområdet (356 mio. kr. / 11 %)

Daginstitutioner (305 mio. kr. / 9 %)

Administrationen (294 mio. kr. / 9 %)

Øvrige sociale områder (313 mio. kr. / 10 %)

Sundhedsområdet (230 mio. kr. / 7 %)

Byudvikling, veje m.m (108 mio. kr. / 3 %)

Kultur og idræt (135 mio. kr. / 4 %)

Børn og unge med særlige behov (84 mio. kr. / 3
%)
Tilskud og udligning (130 mio.  kr. / 4 %)

Renter og afdrag (126 mio. kr. / 4 %)

Anlæg (115 mio. kr. / 4 %)

H 

Figur 4. Furesø Kommunes udgifter på 3,2 mia. kr. 
 
 
 
 

Figur 3. Furesø Kommunes indtægter på 3,2 mia. kr. 
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katter, tilskud og udligning 
 

Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2019 budgetteret til 2.613,7 mio. 
kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne svarende til 87 pct. af de samlede 
indtægter. Det bemærkes, at kommunen i 2019 bidrager med 129,7 mio. kr. til tilskuds- og udligningssyste-
met samlet set. Ses der udelukkende på de store udligningsordninger, bidrager Furesø Kommune med 328,4 
mio. kr. til lands-, Hovedstads-, og overudligning. Dertil kommer et udligningsbidraget på 29,8 mio. kr. som 
følge af valget af selvbudgettering i 2016.  
 
Tabel 1: Furesø Kommunes skatter, tilskud og udligning i 2018 (i 1.000 kr.) 

 
 Note - = indtægt 
 
 
 
 

Kommunal skat
Personskatter -2.375.552

Provenu ved selvbudgettering i 2016 -24.928

Selskabskat -31.999

Anden skat (forskerskat m.v.) -3.258

Grundskyld -296.580

Dækningsafgift -11.092

Kommunal skat i alt -2.743.409
Tilskud og udligning
 Kommunal udligning

Landsudligning 181.308

Hovedstadsudligning 139.812

Provenu ved selvbudgettering i 2016 29.796

Overudligning 7.260

Statstilskud (bloktilskud)

Ordinært -12.348

Betinget, serviceudgifter -21.346

Betinget, anlæg -7.116

Styrket likviditet -10.680

Udligning af selskabskat -16.524

Udligning vedrørende udlændinge -5.100

Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet 5.585

Særlige tilskud

Tilsvar, kommuner i hovedstadsområdet 5.084

Tilskud, bedre kvalitet i dagtilbud -4.404

Tilskud, ældreområdet -13.644

Beskæftigelsesstilskud -46.332

Særtilskud -75.396

Skattepulje vedr. 2016 -504

Skattepulje vedr. 2017 -456

Skattepulje vedr. 2019 -773

Kompensation sfa. uddannelseskriterier -24.480

Tilskud og udligning i alt 129.742
Skatter, tilskud og udligning i alt -2.613.667

S 
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Statsgaranti eller selvbudgettering 
Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet tage stilling til, om budgettet skal bero på de stats-
garanterede indtægter for skat, tilskud og udligning eller på kommunens egne beregninger af indtægterne. Et 
såkaldt valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering. 
 
Furesø Kommune har for budgetåret 2019 valgt statsgaranti. Derved baseres budgettet på statens skøn for 
befolkningstal og udskrivningsgrundlag og dermed også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Budget 
2022 efterreguleres derfor ikke i forhold til de faktiske indtægter fra skatterne, der vil blive realiseret i 2019.  
 
 
Skatter  
I det følgende beskrives de forskellige skatteindtægter for Furesø Kommune. Under de specifikke bemærk-
ninger for Økonomiudvalget fremgår en mere detaljeret beskrivelse.  
 
Den kommunale indkomstskat for 2019, der ved valg af statsgaranti er baseret på statens skøn for udskriv-
ningsgrundlaget udgør 2.375,6 mio. kr. beregnet med den i 2019 fastsatte udskrivningsprocent på 24,8 pct.  
 
I budget 2019 er dækningsafgiftspromillen sat ned fra 5,5 til 5,0 promille. Dette giver et tab i provenu fra 
dækningsafgifter på samlet set 1,0 mio. kr. fra 2019 og frem.  
 
Figur 1: Furesø Kommunes indtægter fra skatter i 2019 
 

 
 
 
Personskat 
Kommunens primære indtægtskilde kommer fra personskatterne, hvor provenuet udgør ca. 87 pct. af det 
samlede skatteprovenu. 
 
Grundlaget for beregning af personskatteindtægterne er kommunens udskrivningsgrundlag, der udgøres af 
summen af de skattepligtige indtægter, der oppebæres af borgere i Furesø Kommune. Udviklingen i udskriv-
ningsgrundlaget afhænger blandt andet af indbyggertallet og de skattepligtige indkomster. 
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For 2019 er statens skøn for Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag anvendt. Dette er fastsat på baggrund 
af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag for Furesø Kommune i 2016, samt Statens skøn for udviklingen 
i udskrivningsgrundlaget fra 2016 til 2019. Udskrivningsgrundlaget er fastsat til 9.579,0 mio. kr. i 2019 sva-
rende til et provenu på 2.375,6 mio. kr.  
 
For budgetoverslagsårene 2020 er skatteindtægterne baseret på skøn for borgere i Furesø Kommune der 
forventes at indgå i statsgarantien for 2020, mens skønnet for 2021-2022 er kommunens eget skøn for udvik-
lingen i befolkningen og deres indkomster.  
 
Der er budgetteret med en skatteprocent for Furesø Kommune på 24,8 i 2019 og frem, svarende til en uæn-
dret skatteprocent. 
 
Grundlag for beregning af skatteprovenuet for 2019 er vist i den efterfølgende tabel 2. 
 
Tabel 2. Grundlag for beregning af skatteprovenu i 2019. 

Mio.kr. 
Udskrivningsgrundlag 

(Statsgaranti) 
Udskrivnings- 

procent Provenu 
Furesø 9.579,0 24,8 2.375,6 

 
I tabel 3. vises udviklingen i udskrivningsgrundlaget og indkomsterne i perioden 2016 til 2022 for Furesø 
Kommune. Udskrivningsgrundlag for 2016 er endeligt opgjort mens 2017 og 2018 er baseret på KL’s skøn. For 
2019 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag angivet. I 2020-2022 er KL’s skønnede vækst i udskriv-
ningsgrundlaget anvendt som beregningsgrundlag for budgetoverslagsårene.   
 
Tabel 3. Udvikling i udskrivningsgrundlaget 2016 – 2022  
I 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Udskrivningsgrundlag 8.842.726 9.032.539 9.388.093 9.578.839 9.906.681 10.272.121 10.614.286 

Udskrivningsprocent 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 

Indkomstskatteprovenu  2.192.996 2.240.070 2.328.247 2.375.552 2.456.857 2.547.486 2.632.343 

Udskrivningsgrundlag pr indbygger i 
1.000 kr.  220,2 222,4 229,5 231,5 236,8 243,1 248,2 

 
Selskabsskat m.v. 
Selskabsskatterne for 2019 er opgjort og udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af pro-
venuet fra selskabsskat for skatteåret 2017 (vedrørende indkomståret 2016 og tidligere år). Furesø Kommu-
ne vil i 2019 modtage en skatteindtægt på 32,0 mio. kr.  
 
Anden skat pålignet visse indkomster 
Denne skatteindtægt på 3,3 mio. kr. består af provenuet fra dødsbobeskatning på 2,0 mio. kr. og andel af 
bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven (forskerskat m.v.) på 1,3 mio. kr.    
 
Grundskyld (ejendomsskatter) 
I budget 2014 er grundskyldspromillen blevet harmoniseret på Værløseniveau således, at der nu opkræves 
en grundskyldspromille på 21,5 i Furesø Kommune samlet set. Furesø Kommune opkræver i budget 2019 
grundskyld ud fra et fastsat grundskyldsloft opgjort pr. juni 2018.   
 
Der er i 2019 budgetteret med et samlet provenu af grundskyld ekskl. produktionsjord på 282,4 mio. kr.   
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Tabel 4: Grundlag for beregning af grundskyldsprovenu. 
(mio. kr.) Grundværdi Promille Provenu 
Furesø 13.763,6 21,5 295,9 

 
I provenuet indgår et rammebeløb på 1,5 mio. kr. til imødegåelse af klagesager på grund- og ejendomsvær-
dierne i 2019. Grundværdierne er i budgetoverslagsårene 2019 – 2021 fremskrevet med KL´s skøn på udvik-
lingen i grundværdierne. 
 
Derudover opkræves der grundskyld af produktionsjord, hvor der gælder særlige regler for beregningen, som 
er nærmere beskrevet under de specifikke bemærkninger på Økonomiudvalgets område. Det samlede pro-
venu for grundskyld af produktionsjord er på 0,7 mio. kr. 
 
 
Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) 
Promillen for opkrævning af dækningsafgift for forretningsejendomme er i 2019 sænket fra 5,5 promille til 
5,0 promille. Det samlede provenu fra dækningsafgifter består af tre dele. Størstedelen af provenuet kom-
mer fra dækningsafgifterne af forskelsværdien for forretningsejendomme svarende til et provenu på 10,3 
mio. kr. Promillen på forskelsværdien på offentlige ejendomme udgør 8,75 promille og provenuet heraf ud-
gør 0,3 mio. kr. i 2019. Endeligt er promillen på offentlige ejendommes grundværdier på 10,75. Dækningsaf-
gifterne af disse ejendomme udgør i 2019 0,5 mio. kr. Det samlede provenu fra dækningsafgifter udgør der-
for 11,1 mio. kr. i 2019.  
 
 
Udligning og generelle tilskud  
Tilskuds- og udligningssystemet består af:  
 

• Landsudligning - udligning af 61 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede 
skatteindtægter 

• Hovedstadsudligning - udligning af 27 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og bereg-
nede skatteindtægter 

• Korrektion for overudligning 
• Efterregulering vedr. selvbudgettering i 2016 
• Statstilskud – ordinært og betinget tilskud 
• Tilskud til styrkelse af likviditet  
• Særlige tilskuds- og udligningsordninger 
 

o Beskæftigelsestilskud  
o Skattepulje for årene 2016-2019 
o Tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer -

Særtilskud 
o Tilskud til et generelt løft af ældreplejen og styrket kvalitet i ældreplejen  
o Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud  
o Udligning af selskabsskat 
o Kompensation vedr. opdatering af uddannelseskriterier 
o Udligning vedr. udlændinge 
o Udviklingsbidrag på sundhedsområdet 
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I det følgende beskrives udligningen og de generelle tilskud for Furesø Kommune. I totalbudgettet fremgår 
det, at udligningen og de generelle tilskud i alt udgør en udgift på 129,7 mio. kr. (netto) i 2019. Denne netto-
udgift består af samlede indtægter på 239,5 mio. kr. i tilskud og udligning, mens kommunens samlede bidrag 
udgør 368,8 mio. kr. i 2019. Under de specifikke bemærkninger for Økonomiudvalget fremgår en mere detal-
jeret beskrivelse af budgettet for tilskud og udligning.  
 
Figur 2 og 3 nedenfor viser fordelingen af tilskuds- og udligningsbeløbene på hhv. udgifter og indtægter.  
 
 
Figur 2: Indtægter vedr. tilskud og udligning i 2019.  

 
 
 
 
Figur 3: Udgifter vedr. tilskud og udligning i 2019. 
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Udligning 
I udligningssystemet opgøres det, om den enkelte kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent 
(24,8 pct.) vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Nettoudligningen omfatter 
således både beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Et strukturelt overskud eller underskud viser, om en 
kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatte-
procent. Har en kommune et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 
61 pct. af det strukturelle underskud og omvendt ved et overskud. Tilsvarende gælder for hovedstadsudlig-
ningen dog med 27 pct. Furesø Kommune bidrager i 2019 med 321,1 mio. kr. til disse to udligningsordninger, 
og har dermed et strukturelt overskud.  
 
I beregningen af landsudligning og hovedstadsudligning anvendes den alderssammensætning og den socio-
økonomiske struktur befolkningen i kommunen har i den statsgaranterede beregning af tilskuds- og udlig-
ningssystemet. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgifts-
behov for kommunen. Dermed er beregningen af tilskuds- og udligningsbeløbene meget følsom over for 
ændringer i befolkningstallet og befolkningssammensætningen samt prognosen for skatteindtægterne.  
 
Korrektion vedrørende overudligning 
Overudligningen er en slags udligningsloft. Loftet indebærer, at en kommune højst kan aflevere 93 pct. af 
provenuet af en stigning i udskrivningsgrundlaget til de kommunale udligningsordninger. Furesø Kommune 
bidrager i 2019 med 7,3 mio. kr. til finansieringen af denne ordning. 
 
Efterregulering vedr. selvbudgettering i 2016 
Furesø Kommune valgte at selvbudgettere indtægter fra skat, tilskud og udligning i 2016 og hjemtog et pro-
venu på 55,5 mio. kr. De endelige afregningsbeløb vedr. selvbudgetteringen er opgjort i maj 2018, og på den 
baggrund er det endelige provenu opgjort. Furesø Kommune har budgetteret med at skulle tilbagebetale 5,5 
mio. kr. af det oprindelige provenu. Tilbagebetalingen er opgjort til 4,8 mio. kr.  
Dette skyldes, at skatteprovenuet på indkomst har været højere i Furesø Kommune end forventet, svarende 
til 24,9 mio. kr., hvoraf der skal svares lands- og hovedstadsudligning. Samtidigt har udskrivningsgrundlaget i 
hovedstadsområdet været lavere end forventet, hvilket betyder, at kommunerne bidrager til hovedstadsud-
ligning er højere end forventet ved selvbudgetteringen i 2016. Derfor bliver det samlede udligningsbidrag på 
29,8 mio. kr.  
 
Statstilskud (Bloktilskud) 
Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne fordelt efter indbyggertal. Af det samlede blok-
tilskud er 3,0 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet set overholder det niveau for serviceudgifter-
ne, der er aftalt mellem Staten og KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2019. Endeligt er 1,0 mia. kr. 
gjort betinget af, at kommunerne overholder det aftalte anlægsniveau i budgetterne for 2019. Furesø Kom-
munes befolkning udgør ca. 0,7 pct. af den samlede befolkning i Danmark. Det samlede bloktilskud, som Fu-
resø Kommune modtager i 2019 består af et ordinært tilskud på 12,3 mio. kr., betinget tilskud vedr. service-
udgifter på 21,3 mio. kr. og vedr. anlæg på 7,1 mio. kr.  
 
Styrket likviditet 
I aftalen om kommunernes økonomi for 2019 er der samlet afsat et finansieringstilskud til kommunerne på 
3,5 mia. kr., der skal styrke kommunernes likviditet. Heraf bliver 1,5 mia. kr. fordelt efter folketal. De sidste 
2,0 mia. kr. fordeles efter objektive kriterier. Furesø Kommune er ikke kommet i betragtning i fordelingen af 
de 2,0 mia. kr. og kommunens andel af finansieringstilskuddet udgør derfor 10,7 mio. kr. Der er i budgetover-
slagsårene 2020 forudsat, at finansieringstilskuddet videreføres efter samme model.  
 
Kompensation som følge af tilpasninger af data vedr. udlændinges uddannelseskriterier i udligningssystemet  
Udlændinges uddannelsesoplysninger er blevet opdateret af Danmarks Statistik, som led i en udligningsre-
form, der ikke kunne opnås en politisk aftale om i Folketinget. Et samlet Byråd har kritiseret validiteten af 
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den måde, som opdateringen af uddannelseskriteriet er foretaget på. Kritikken har været rejst af samtlige 
hovedstadskommuner, hvilket har medført, at kommuner der yder et ekstra bidrag i udligning som følge af 
den gennemførte opdatering bliver kompenseret fuldt ud herfor i 2019 og 2020. Furesø Kommune modtager 
på den baggrund 24,5 mio. kr. i 2019 og 2020.  
 
Udligning vedr. selskabsskat 
Det kommunale provenu af selskabsskat indgår i udligningen, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommu-
nes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu af selskabsskat vedr. 
indkomståret 2016 og tidligere år, som indgår i budget 2019, er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeri-
et. Furesø Kommune modtager i 2019 16,5 mio. kr. fra ordningen, idet Furesø Kommunes indtægter frasel-
skabsskat er lavere end landsgennemsnittet.  
 
Udligning vedrørende udlændinge 
I denne ordning udlignes kommunernes gennemsnitlige merudgifter vedrørende udlændinge i forbindelse 
med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. Ordningen finansieres ved, at alle kommuner – 
også de der får tilskud – yder et bidrag. Bidraget opgøres ud fra kommunens beskatningsgrundlag. Kommu-
ner med mange udlændinge vil således samlet få et tilskud, som overstiger kommunens bidrag (nettotilskud), 
mens kommuner med få udlændinge samlet vil yde et bidrag. Furesø Kommune modtager netto 5,1 mio. kr. i 
2019.  
 
Særtilskud  
Der ydes tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. I henhold til 
Sammenlægningsaftalen modtager Furesø Kommune 50 mio. kr. årligt frem til 2021. Tilskuddet reguleres 
årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i Hovedstadsområdet. Tilskuddet udgør i 2019 
75,4 mio. kr. Samtidig bidrager Furesø Kommune til ordningen i 2019 med et tilsvar på 5,1 mio. kr. Tilskuds-
puljen finansieres af kommunerne i Hovedstadsområdet med et bidrag, der opkræves efter kommunernes 
andel af beskatningsgrundlaget.  
 
Skattepuljer 
Tilskuddet kompenserer kommunes tab af provenu fra skat, grundskyld og dækningsafgifter. Kompensatio-
nen henføres til sænkning af skatterne i perioden 2016-2019. I 2019 udgør den samlede kompensation 1,7 
mio. kr. Der gives ikke kompensation for nedsættelse af dækningsafgiftspromillen fra 6 til 5,5 promille i 2018.  
 
Udviklingsbidrag vedr. sundhedsvæsenet 
Udviklingsbidraget er kommunernes medfinansiering af de regionale opgaver på udviklingsområdet. Hver 
kommune yder et udviklingsbidrag på 100 kr. pr. indbygger i 2003-niveau til regionerne. Furesø Kommune 
skal i 2019 bidrage med 135 kr. pr. indbygger til regionerne svarende til i alt 5,6 mio. kr.   
 
Beskæftigelsestilskud 
Beskæftigelsestilskuddet er en konsekvens af Jobcenterreformen, hvor kommunerne fra 1. august 2009 over-
tog det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Tilskuddet skal benyttes til finansiering af den del af de 
forsikrede ledige, som tidligere var under staten - enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Tilskuddet 
dækker både ydelsen og den aktive indsats, dvs. kommunes nettodriftsudgifter til de forsikrede ledige og 
personer på arbejdsmarkedsydelse. 
 
Beskæftigelsestilskuddet, der i 2019 er på 46,3 mio. kr., vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med aftalen 
om kommunernes økonomi for 2020. Der gennemføres endvidere en efterregulering af beskæftigelsestil-
skuddet, når de kommunale regnskaber for 2019 foreligger. Dette sikrer, at kommunerne under ét kompen-
seres for de faktiske udgifter.  
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Tilskud på ældreområdet  
Staten yder et samlet tilskud et generelt løft og styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet fordeles til kommu-
nerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Furesø Kommunes andel af 
det samlede tilskud udgør 13,6 mio. kr. i 2019. 
 
 
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 
Med finansloven for 2012 er der afsat 500,0 mio. kr. til bedre normeringer dagtilbud fra 2013 og frem. Til-
skuddet fordeles til kommunerne efter deres antal af 0-5 årige børn. Kommunens andel af tilskuddet i 2019 
er på 4,4 mio. kr. 
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erviceudgifter 
 

 
I den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen udmeldes en samlet vejledende ramme for kommu-
nernes serviceudgifter det pågældende år - også kaldet servicerammen.  
 
Udgangspunktet for økonomiaftalen for 2019 er det kommunale udgiftsloft for 2019, således som dette er 
vedtaget af Folketinget i efteråret 2017. Det kommunale udgiftsloft i 2019 ligger knap 0,5 mia. kr. under 
kommunernes budget for 2018. Baggrunden for dette er, at det kommunale udgiftsloft i 2019 fremkommer 
ved at nedkorrigere udgiftsloftet for 2018 med 0,5 mia. kr. jf. moderniserings- og effektiviseringsprogram-
met (MEP). 
 
Især to forhold har afgørende betydning for den samlede serviceramme i 2019. For det første løftes kom-
munernes serviceramme med 1,7 mia. kr. i forhold til det vedtagne udgiftsloft for 2019 svarende til et løft 
på 1,2 mia. kr. ift. budget 2018. For det andet medfører nedjusterede forventninger til pris- og lønudviklin-
gen i 2018, at udgangspunktet for serviceudgifterne i 2019 skal nedjusteres med -0,7 mia. kr. De nedjuste-
rede forventninger til pris- og lønudviklingen i 2018 ændrer ikke på forholdet mellem det aftalte niveau i 
2018 og 2019, da nedjusteringen påvirker begge år. 
 
Samtidig indeholder aftalen for 2019 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., som det var 
tilfældet i tidligere år. I lighed med 2018 fordeles 1,5 mia. kr. efter en generel nøgle, mens 2 mia. kr. forde-
les efter særlige nøgler. 1 mia. kr. fordeles efter kommunernes beskatningsniveau, mens 1 mia. kr. fordeles 
efter kommuners strukturelle underskud. Herudover er der en lånepulje til kommuner med lav likviditet på 
500 mio. kr. Ingen af de ekstraordinære finansieringselementer har betydning for servicerammen i 2019. 
 
Servicerammen aftales for kommunerne under ét. Der aftales således ikke en serviceramme for den enkelte 
kommune. Det kræver lokale overvejelser at omsætte den overordnede økonomiske ramme til den enkelte 
kommune. Den enkelte kommunes fastsættelse af udgiftsniveauet i 2019 må naturligvis tage afsæt i kom-
munens aktuelle økonomiske situation samt kommunens valg af serviceniveau. 
Dette sker i den faseopdelte budgetlægning under hensyntagen til, at kommunernes bloktilskud bliver ned-
justeret, hvis kommunerne overskrider servicerammen under et.  
 
Furesø Kommunes serviceramme udgør 1.961,5 mio. kr. i 2019.   
 
Definition af serviceudgifter: 
De samlede nettodriftsudgifter fratrukket:  
• nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder 
• nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige 
• nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 
• nettodriftsudgifter til ældreboliger 
• indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager 
 
Beregning af serviceramme 
KL har udarbejdet en beregningsmetode til opgørelse af servicerammen for den enkelte kommune. Samti-
dig har KL udmeldt en vejledende serviceramme for den enkelte kommune (Kommunalstatistiske meddelel-
ser G. 1-12). Denne ramme er ikke bindende, men skal betragtes som et pejlemærke for kommunernes 
forventede udgifter til service der sikrer den samlede overholdelse af kommuneaftalen.  
 

S 
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 Serviceudgifter 2019 
I 2019 er den beregnede serviceramme for Furesø Kommune opgjort til 1.961,5 mio. kr. I det foreliggende 
budgetforslag for 2019 er serviceudgifterne inkl. ændringer opgjort til 1.954,3 mio. kr. Serviceudgifterne 
ligger dermed 7,2 mio. kr. under den beregnede ramme.  
 
Tabel 8.1 – Opgørelse af serviceramme 

Mio kr.  

Vejledende 
serviceudgifts-
ramme jf. KL's 

udmelding  
(G. 1.12) 

Budget 2019 

Serviceudgifter  1.974,8 
Ændringer (netto)  -20,5 
Serviceudgifter i alt 1.961,5 1.954,3 
”Luft” i forhold til vejledende serviceudgiftsramme  7,2 
 
Nedenfor er vist udviklingen i Furesø Kommunes serviceudgifter opgjort i oprindeligt budget og regnskab i 
forhold til den udmeldte serviceramme fra KL i perioden 2013 – 2019. 
 
Figur 8.1 – Udviklingen i serviceudgifter 

 
 
Sanktioner: 
Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det 
aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved 
budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2019. Budgetloven 
giver imidlertid Økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, 
såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. 
En eventuel regnskabssanktion i 2019 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. 
Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det op-
rindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).
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inansiering, herunder Furesøaftalen 

 
 
 
 
Langfristet gæld 
Kommunens samlede langfristede gæld, inklusiv gælden i forbindelse med de selvejende institutioner og 
ældreboliger, forventes at udgøre 2.549,2 mio. kr. primo 2019. Med de nuværende budgetterede låneop-
tagelser og afdrag på lån vil den langfristede gæld falde til 2.269,8 mio. kr. ultimo 2022. Dermed nedbringes 
kommunens langfristede gæld med ca. 318,9 mio. kr. frem til 2022. 
 
Tabel 9: Oversigt over udviklingen i kommunens langfristede gæld 
Mio.kr. 2019 2020 2021 2022 

Primo gæld -2.549,2 -2.486,5 -2.444,6 -2.369,0 

Låneoptagelse -38,7 -62,2 -31,7 -31,7 

Afdrag på lån 101,4 104,1 107,3 109,7 

Ultimo gæld -2.486,5 -2.444,6 -2.369,0 -2.291,0 

         

Renteudgifter vedr. langfristet gæld 31,6 30,9 30,4 29,8 
(Gæld er inklusiv selvejende institutioner og ældreboliger) 
 
Låneoptagelsen i 2019-2022, vedrører automatisk låneadgang til kommunens udlæg i forbindelse med lån 
til betaling af ejendomsskatter og energibesparende foranstaltninger, samt en lånedispensation på 40 mio. 
kr. i 2019-2020 til investeringer i botilbud og anlæg på daginstitutionsområdet.  
 
I 2019 udgør den samlede ydelse til renter og afdrag vedrørende langfristet gæld i alt 133,0 mio. kr. Heraf 
udgør 123,6 mio. kr. den samlede ydelse på Statslånet, som blev bevilget i forbindelse med indgåelse gen-
forhandling af kommunens oprindelige statslån i 2016. I den forbindelse blev Statslånet omlagt til et lån i 
Kommunekredit, hvor den årlige ydelse faldt fra 137,2 mio. kr. til 123,6 mio. kr.  
 
Primo 2019 er der en samlet gæld (inklusiv selvejende institutioner, ældreboliger og leasede aktiver) på ca. 
61.613 kr. pr. indbygger. Dette er ekstraordinært stort sammenlignet med andre kommuner og afspejler 
den specielle økonomiske situation som Furesø Kommune befinder sig i. Det skal dog sammenholdes med, 
at gælden udgjorde 80.570 kr. pr. indbygger i 2011, da gælden var på sit højeste niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
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Af nedenstående tabel fremgår de enkelte lån med renter og afdrag i 2019. 
 
Tabel 10. Kommunens gæld primo 2019 består af følgende lån ( i 1.000 kr.) 
Lån Hovedstol Rente-

budget 
Afdrag 
Budget 

Restgæld 
primo 2019 

Udløb 

Lån ifm. ny Furesøaftale - Fast rente på 1,25 % 2.558.768 29.957 93.628 2. 350.127 2040 
Lån optaget i 2011 på 17 mio. kr. i KommuneKredit. 
Rentesats på 0,40 %. Ny rentesats fastsættes i de-
cember 2021.                                 

17.000 50 676 12.584 2036 

Lån optaget i 2012 på 15 mio. kr. i KommuneKredit. 
Rentesats på 0,40 %. Ny rentesats fastsættes i de-
cember 2021.                                 

15.000 46 584 11.551 2037 

Lån optaget i 2013 på 5 mio. kr. i KommuneKredit. 
Rentesats på 0,40 %. Ny rentesats fastsættes i de-
cember 2021.                                 

5.000 17 196 4.044 2038 

Låneoptagelse i 2014 på 7 mio. kr. i KommuneKre-
dit. Rentesats på 0,4 %.                   

7.000 24 273 5.921 2039 

Låneoptagelse i 2015 på 11 mio. kr. i Kommune-
kredit, rentesats 0,60 %. Ny rentesats fastsættes i 
december 2020 

11.000 58 417 9.765 2040 

Låneoptagelse 2016 på 13,540 mio. kr. i Kommu-
nekredit. Rentesats 0,39 %, ny retesats fastsættes 
november 2021 

13.540 49 521 12.505 2041 

Låneoptagelse 2017 på 36,4 mio. kr. i Kommune-
kredit. rentesats 0,21 %, ny rentesats fastsættes i 
december 2022 

36.400 75 1.271 35.145 2042 

Låneoptagelse 2018 på 25 mio. kr. lånet er optaget 
til energibesparende foranstaltninger, lån til beta-
ling af ejendomsskatter samt I-Lån (stigning i 
grundskyld fra 2017 til 2018) 

25.000 560 1.350 25.000  

Lån vedr. vejbelysning på 37,2 mio. kr. i Kommu-
nekredit, rentesats 1,54 % variabel tillæg 

37.200 520 1.278 34.088 2041 

Lån vedr. Langkærgård 22.639   14.966 2034 
Lån vedrørende selvejende institutioner.  
(Inkl. indeksregulering m.v.) 

 180 204 15.672  

Lån vedrørende ældreboliger. 
(Inkl. indeksregulering m.v.) 

   17.790  

I alt  31.536 100.399 2.549.158  
 
 
Furesøaftalen 
Der er med den nye Furesøaftale fundet en samlet løsning på kommunes store gæld. Aftalen indebærer en 
låneomlægning og et nyt statstilskud. Samtidig fortsætter de ordninger, der blev fastlagt i den oprindelige 
Furesøaftale. I regnskabsår 2016 har Furesø Kommune efter forhandling med Indenrigsministeriet fået ind-
friet statslånet og erstattet det med et fast forrentet lån i Kommunekredit. I den forbindelse er renten ble-
vet reduceret fra oprindeligt 2,2 % til 1,25 %. 
 
• Låneomlægning - Furesøs gæld på ca. 2,6 mia. kr. blev i 2016 omlagt til et 24-årigt fastforrentet lån 

med en lav rente på 1,25 pct. Kommunens årlige udgifter til renter og afdrag er med omlægningen år-
ligt reduceret med ca. 13,5 mio. kr. - fra ca. 140 mio. kr. til ca. 127 mio. kr. Lånet er fastforrentet hvilket 
betyder, at der ikke kan komme rentestigninger på lånet. 
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• Særtilskud - Det nuværende særtilskud på 75,4 mio. kr. i 2019 fortsætter til 2021, hvor det afløses af et 
nyt samlet særtilskud på 250,0 mio. kr. i 2011 priser. Særtilskuddet reguleres årligt med væksten i be-
skatningsgrundlaget i Hovedstadsområdet. Dog nedsættes særtilskuddet fra 2022 og frem med 25 % af 
den besparelse der er opnået ved at konvertere Statslånet til fastforrentet lån i Kommunekredit i 2016, 
svarende til ca. 3,5 mio. kr. årligt i lånets restløbetid. Det særtilskud der kendes nu, erstattes af et nyt 
tilskud fra 2022 og frem. Byrådet blev 2. november 2017 orienteret om, at forvaltningen som led i bud-
getlægningen for 2019, vil indgå i en dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om, vilkårene for 
udbetaling af særtilskuddet fra 2022 og frem. Vilkårene er ikke endeligt afklaret på nuværende tids-
punkt. 

• Frigivelse af deponerede midler - Besparelsen på låneomlægningen i 2011-2013 er deponeret og efter-
følgende kommet til udbetaling i perioden 2016-2022. Herudover frigives deponerede midler fra de 
gamle Sale and Lease Back-arrangementer i Farum samt deponerede midler vedr. Svanepunktet. Belø-
bene frigives i perioden 2016-2041. 

• Den differentierede skat er udløbet med udgangen af 2013, og fra 2014 er skatten harmoniseret, så 
den for Furesø Kommune ligger på 24,8 %, svarende til 0,1 procentpoint mindre end det tidligere Vær-
løse-niveau.   
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assebeholdning  
 

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2015 var enige om, at der strukturelt skulle sikres en gennemsnitlig 
kassebeholdning på 2.000 kr. pr. borger svarende til ca. 80 mio. kr. til at håndtere uforudsete udfordringer 
og således beskytte kommunens økonomi mod eventuelle risici, jf. den reviderede finansielle strategi der er 
vedtaget i december 2014.  

 
Kommunens kassebeholdning pr 30. juni 2018 opgjort efter kassekreditreglen udgør ca. 305 mio. kr. Kom-
munens kassebeholdning viser en nedadgående tendens, idet der i 2016 og 2017 gennemføres ekstraordi-
nært høje anlægsinvesteringer. Budget 2019-2022 er der samlet set budgettere med en kassehenlæggelse 
på 25 mio. kr. Der forventes derimod et samlet træk på opsparingen på 121 mio. kr. i 2018. Samlet set for-
ventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2022 at ligge over minimumsgrænsen på 80 mio. kr. således at 
den finansielle strategi er overholdt i den kommende budgetperiode.    
 
I henhold til kommunens finansielle strategi kan kommunens likviditet anbringes som aftaleindskud i pen-
geinstitutter eller i obligationer mv. med henblik på at optimere renteindtægterne. Der er budgetteret med 
en samlet renteindtægt på 7 mio. kr. i 2019 vedrørende kassebeholdning og deponerede midler. 
 
Furesø Kommunes kassebeholdning 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 de-
ponerede midler, anbragt i obligationer. Ultimo september 2017 er der i alt anbragt ca. 117 mio. kr. i obli-
gationer, samt i alt ca. 366 mio. kr. hos kommunens tre porteføljemanagere. Heraf skal der, i henhold til 
deponeringsreglerne, være deponeret 121 mio. kr. ultimo 2017. Der er således anbragt ca. 363 mio. kr. af 
de frie midler i obligationer og som porteføljeindskud. 
 
Deponering – Farum Kommune 
I 2018 frigives 22,3 mio. kr. af de deponerede midler fra den tidligere Farum Kommune og som følge af den 
frivillige deponerede opsparing i 2011-2013, således at der ultimo 2018 er deponeret 67 mio. kr. Den sidste 
deponeringsfrigivelse sker i 2019 vedr. den tidligere Farum Kommune mens deponeringsfrigivelsen af den 
frivillige opsparing udløber i 2022. En nærmere specifikation af frigivelserne kan ses under de specielle be-
mærkninger vedrørende Økonomiudvalget. 
 
Furesøaftalen 
Ifølge Furesøaftalen var kravet om deponering 25,0 mio. i 2011, 50,0 mio. i 2012 og 2013, i alt 125,0 mio. 
kr. ultimo 2013. Som følge af aftale mellem Furesø Kommune og Social- og Indenrigsministeriet fra sep-
tember 2015, frigives denne deponering med 20,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Den resterende bespa-
relse, der er i aftalen, svarende til 92,0 mio. kr. er placeret i obligationer af kommunens kapitalforvaltere og 
indgår i kommunens kassebeholdning.  
 
Deponerede beløb vedrørende opførelse af nyt plejecenter i Farum Midtpunkt                      
I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Farum Midtpunkt (Svanepunktet) har Furesø Kommune en 
deponeringsforpligtigelse vedrørende den del af plejecenteret, der kan henføres til servicearealer og gen-
optræningscenter.  
 
Deponeringsforpligtigelsen er opgjort efter, der er fratrukket servicearealer og genoptræningscenter for 
Søndersø plejehjem og genoptræning på Ryetvej, idet disse arealer samtidig opgives. Deponeringen udgør 
32 mio. kr. ultimo 2017. Fra 2018 og frem frigives 1,2 mio. kr. årligt. 
 

K 
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Deponering vedr. Ryetbo 
I forbindelse med tilbygning til det selvvejende plejehjem Ryetbo har Furesø Kommune en deponeringsfor-
pligtigelse på i alt ca. 17 mio. kr. Deponeringsforpligtigelsen på de 17 mio. kr. frigives fra 2019 og frem med 
lige store rater over de næste 25 år. 
 
 
Figur 10: Den gennemsnitlige kassebeholdning 2010 – 2018 i mio. kr.  

 
 

• Den mørkeblå kurve angiver den faktiske daglige kassebeholdning.  
• Den grønne kurve angiver den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet efter kassekredit reglen. 
• Den brune kurve minimumsbeholdningen jf.   

 
Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på 
baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. Økonomi- og Indenrigsministeriet anvender den-
ne opgørelse ved vurderingen af kommunernes økonomi. 
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otalbudget 2019 – 2022  
 
 
Tabel 11: Furesø Kommune totalbudget 2019-2022 

Mio. kr. / netto Budgetforslag Budget-
overslagsår 

Budget-
overslagsår 

Budget-
overslagsår 

- =  indtægt 2019 2020 2021 2022 

+ = udgift         
          

Det skattefinansierede område:         
A. Driftsindtægter          

Skatter -2.743,4 -2.822,3 -2.932,6 -3.038,0 

Tilskud og udligning  129,7 104,5 161,9 225,2 

          

Driftsindtægter - i alt -2.613,7 -2.717,7 -2.770,7 -2.812,8 

          

B. Driftsudgifter         

Driftsudgifter 2.531,6 2.532,4 2.553,0 2.554,8 

Effektiviseringer og besparelser -37,6 -43,9 -46,2 -43,1 

Nye effektiviserigner besparelser   -20,0 -40,0 -60,0 

Pulje til nye investeringer/initiativer     9,2 9,2 

          

Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6   65,2 126,9 189,8 

          

Driftsudgifter - i alt 2.494,0 2.533,6 2.602,9 2.650,7 

          

C. Renter         

Renteudgifter 31,6 30,9 30,4 29,8 

Renteindtægter -7,3 -6,6 -6,2 -5,9 

Renter i alt - netto 24,4 24,4 24,3 24,0 

          

Resultat af ordinær driftsvirksomhed  (- = overskud ) -95,3 -159,7 -143,5 -138,0 

          

D. Anlæg         
Anlægsudgifter 115,1 143,3 78,6 56,1 

Anlægsindtægter -45,3 -55,1 -5,0 -5,0 

Anlægsudgifter i alt - netto 69,9 88,1 73,6 51,1 

          

Det skattefinansierede område i alt ( - = overskud) (A+B+C+D) -25,4 -71,6 -69,9 -86,9 

          

E. Det brugerfinansierede område         
Driftsudgifter  42,5 42,5 42,5 42,5 

T 
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Mio. kr. / netto Budgetforslag Budget-
overslagsår 

Budget-
overslagsår 

Budget-
overslagsår 

- =  indtægt 2019 2020 2021 2022 

+ = udgift         
          

Driftsindtægter -42,5 -42,5 -42,5 -42,5 

Anlæg 0,0 0,0     

Det brugerfinansierede område i alt  0,0 0,0 0,0 0,0 

          

F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E) -25,4 -71,6 -69,9 -86,9 

G. Finansiering         

Låneoptagelse* -38,7 -62,2 -31,7 -31,7 

Afdrag på lån  101,4 104,1 107,3 109,7 

Øvrige finansforskydninger -12,7 -8,2 -6,7 -1,7 

Finansiering i alt 50,0 33,8 68,9 76,3 

          

Ændring af likvide aktiver ( - = opsparing) (F+G) 24,6 -37,8 -1,0 -10,6 
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Tabel 12: Hovedoversigt  

  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Hele 1.000 kr.  Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

                  

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)                 

    0. Byudvikl., bolig- og miljøforanstaltninger 93.936 -20.089 93.687 -20.089 93.589 -21.089 93.580 -22.089 

        Heraf refusion   -308   -308   -308   -308 

    1. Forsyningsvirksomheder m.v. 42.495 -42.499 42.495 -42.499 42.495 -42.499 42.495 -42.499 

    2. Transport og infrastruktur 68.441 -610 69.634 -610 69.428 -610 69.216 -610 

    3. Undervisning og kultur 666.471 -74.696 664.958 -74.780 666.929 -75.315 668.103 -75.315 

        Heraf refusion   -1.604   -1.604   -1.604   -1.604 

    4. Sundhedsområdet 230.345 -2.175 228.682 -2.345 228.053 -925 227.813 -925 

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.525.445 -276.952 1.522.046 -275.162 1.539.723 -276.541 1.545.765 -276.541 

        Heraf refusion   -110.945   -110.152   -111.152   -111.152 

    6. Fællesudgifter og administration 294.646 -10.751 273.026 -10.593 263.317 -10.593 242.513 -10.593 

        Heraf refusion                 

    Driftsvirksomhed i alt 2.921.780 -427.772 2.894.528 -426.077 2.903.534 -427.571 2.889.484 -428.571 

        Heraf refusion   -112.858   -112.064   -113.064   -113.064 

                  

B. ANLÆGSVIRKSOMHED                 

    0. Byudvikl., bolig- og miljøforanstaltninger 20.250 -57.300 39.590 -51.000 24.740 -5.000 24.950 -5.000 

    1. Forsyningsvirksomheder mv. 0               

    2. Transport og infrastruktur 23.800 -1.950 19.574 -4.107 13.400   13.400   

    3. Undervisning og kultur 22.400   27.760   23.460   17.250   

    4. Sundhedsområdet                 

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 38.700   47.000   15.500   500   

    6. Fællesudgifter og administration 9.979 14.000 9.329   1.500       

    Anlægsvirksomhed i alt 115.129 -45.250 143.253 -55.107 78.600 -5.000 56.100 -5.000 

                  

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 75.454 -10.289 146.723 -19.819 219.381 -29.576 

                  

C. RENTER 31.638 -7.250 30.937 -6.550 30.417 -6.150 29.842 -5.850 

                  

D. BALANCEFORSKYDNINGER                 
    Forøgelse i likvide aktiver  
(8.22.01 - 8.22.11) 0 0 37.805 0 980 0 10.599 0 

    Øvr, balanceforskydninger  
(8.25.12 - 8.52.62) 59.983 -72.714 58.083 -66.239 59.583 -66.239 49.583 -51.239 

    Balanceforskydninger i alt 59.983 -72.714 95.888 -66.239 60.563 -66.239 60.182 -51.239 

                  

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-
FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 101.399   104.136   107.300   109.700   

                  

SUM (A + B + C + D + E) 3.229.929 -552.986 3.344.195 -564.262 3.327.136 -524.778 3.364.689 -520.236 

Hovedoversigt 
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  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Hele 1.000 kr.  Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

                  

                  

F. FINANSIERING                 
    Forbrug af likvide aktiver  
(8.22.01 - 8.22.11) 0 -24.576 0 0 0 0 0 0 

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)   -38.700   -62.200   -31.700   -31.700 

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 374.737 -244.995 397.394 -292.845 425.118 -263.183 440.447 -215.208 

    Refusion af købsmoms (7.65.87)                 

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96)   -2.743.409   -2.822.282   -2.932.593   -3.037.992 

    Finansiering i alt 374.737 -3.051.680 397.394 -3.177.327 425.118 -3.227.476 440.447 -3.284.900 

                  

BALANCE 3.604.666 -3.604.666 3.741.589 -3.741.589 3.752.254 -3.752.254 3.805.136 -3.805.136 
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Budgetsammendrag 

 
Tabel 13:. Budgetsammendrag  

  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

                  

 0022 Jordforsyning 894 -446 1.194 -446 1.194 -446 1.194 -446 

 0025 Faste ejendomme 26.465 -4.505 26.579 -4.505 26.481 -5.505 26.478 -6.505 

 0028 Fritidsområder 4.592 -42 4.592 -42 4.592 -42 4.592 -42 

 0032 Fritidsfaciliteter 48.138 -10.952 47.580 -10.952 47.580 -10.952 47.575 -10.952 

 0038 Naturbeskyttelse 1.908 -1.782 1.908 -1.782 1.908 -1.782 1.908 -1.782 

 0048 Vandløbsvæsen 655   655   655   655   

 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 3.358 -108 3.358 -108 3.358 -108 3.358 -108 

 0055 Diverse udgifter og indtægter 2.023 -2.254 2.023 -2.254 2.023 -2.254 2.023 -2.254 

 0058 Redningsbredskab 5.904   5.798   5.798   5.798   

00 Byudvikling 93.936 -20.089 93.687 -20.089 93.589 -21.089 93.580 -22.089 

00 Refusion i alt   -308   -308   -308   -308 

                  

 0138 Affaldshåndering 42.495 -42.499 42.495 -42.499 42.495 -42.499 42.495 -42.499 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 42.495 -42.499 42.495 -42.499 42.495 -42.499 42.495 -42.499 

                  

 0222 Fælles funktioner 10.461   10.461   10.461   10.449   

 0228 Kommunale veje 33.742 -610 33.936 -610 33.729 -610 33.529 -610 

 0232 Kollektiv trafik 24.237   25.237   25.237   25.237   

02 Transport og infrastruktur 68.441 -610 69.634 -610 69.428 -610 69.216 -610 

                  

  032201 Folkeskoler 350.043 -1.702 350.665 -1.702 352.292 -1.702 354.132 -1.702 

  032202 Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen 19.750 -17.615 18.713 -17.615 18.769 -17.615 17.976 -17.615 

  032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning 
m.v. 14.977 -93 14.977 -93 14.977 -93 14.971 -93 

  032205 Skolefritidsordninger 88.054 -41.723 87.926 -41.814 88.465 -42.349 88.617 -42.349 

  032206 Befordring af elever i grundskolen 7.506   7.506   7.506   7.506   

  032207 Specialundervisning i regionale tilbud 4.751   4.751   4.751   4.751   

  032208 Kommunale specialskoler 35.238   34.638   34.638   34.638   

  032209 Efter- og videreuddannelse i folke-
skolen 1.158 -1.183 1.137 -1.176 1.137 -1.176 1.137 -1.176 

  032210 Bidrag til statslige og private skol 35.925   35.925   35.925   35.925   

  032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.722   5.722   5.722   5.722   

  032214 Ungdommens Uddannelsesvejledn 3.726   3.726   3.726   3.726   

  032216 Specialpædagogisk bistand til børn i 
førskolealder 397   397   397   397   

  032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.037   2.037   2.037   2.037   

 0322 Folkeskolen m.m. 569.286 -62.316 568.122 -62.400 570.343 -62.935 571.536 -62.935 

 0330 Ungdomsuddannelser 14.805 -18 14.555 -18 14.305 -18 14.305 -18 

 0332 Folkebiblioteker 17.889 -321 17.790 -321 17.790 -321 17.775 -321 
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  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

                  

 0335 Kulturel virksomhed 43.250 -11.888 43.250 -11.888 43.250 -11.888 43.246 -11.888 

 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 21.240 -153 21.240 -153 21.240 -153 21.240 -153 

03 Undervisning og kultur 666.471 -74.696 664.958 -74.780 666.929 -75.315 668.103 -75.315 

03 Refusion i alt   -1.604   -1.604   -1.604   -1.604 

                  

 0462 Sundhedsudgifter m.v. 230.345 -2.175 228.682 -2.345 228.053 -925 227.813 -925 

04 Sundhedsområdet 230.345 -2.175 228.682 -2.345 228.053 -925 227.813 -925 

                  

  052510 Fælles formål 34.090 -1.939 39.316 -1.939 46.424 -1.939 49.387 -1.939 

  052511 Dagpleje 9.183 -1.954 9.183 -1.954 9.183 -1.954 9.183 -1.954 

  052514 Integrerede daginstitutioner 238.331 -73.870 239.380 -75.304 239.380 -76.559 239.380 -76.559 

  052516 'Klubber og andre socialpædagogi-
ske fritidstilbud 1.525   1.525   1.525   1.525   

  052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat 
dagpleje, 21.912 -2.956 21.912 -2.956 21.912 -2.956 21.912 -2.956 

 0525 Dagtilbud til børn og unge 305.041 -80.719 311.315 -82.153 318.424 -83.408 321.387 -83.408 

 0528 Tilbud til børn og unge med særlige 
behov 84.292 -4.217 84.141 -4.217 83.990 -4.217 83.975 -4.217 

  053026 Personlig og praktisk hjælp og 
madservice(hjemmehjæ 114.744 -14.862 115.079 -14.862 117.733 -14.862 120.701 -14.862 

  053027 Pleje og omsorg mv. af primært 
ældre undtaget frit 196.522 -35.567 194.109 -33.137 193.234 -32.261 192.748 -32.261 

  053028 Hjemmesygepleje 12.197   12.197   12.197   11.755   

  053029 Forebyggende indsats samt aflast-
ningstilbud målrett 19.215 -2.330 19.768 -2.330 19.775 -2.330 19.771 -2.330 

  053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig-
indretning og bef 10.931 -330 10.931 -330 10.931 -330 10.931 -330 

  053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 
o.lign ved 880   880   880   880   

 0530 Tilbud til ældre 354.488 -53.089 352.963 -50.659 354.750 -49.783 356.786 -49.783 

  053838 Personlig og praktisk hjælp og 
madservice(hjemmehjæ 11.721 -755 11.721 -755 11.721 -755 11.719 -755 

  053839 Personlig støtte og pasning af perso-
ner med handica 54.115   54.115   54.115   54.095   

  053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig-
indretning og bef 12.151 -1.643 12.151 -1.643 12.151 -1.643 12.151 -1.643 

  053842 Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 3.402 -1.834 3.402 -1.834 3.402 -1.834 3.402 -1.834 

  053844 Alkoholbehandling og behandlings-
hjem for alkoholska 4.228   4.228   4.228   4.228   

  053845 Behandling af stofmisbrugere 3.221   3.221   3.221   3.221   

  053850 Botilbud til længerevarende ophold 51.357 -1.758 51.557 -1.758 51.807 -1.758 51.957 -1.758 

  053851 Botilbudslignende tilbud 53.049 -5.808 53.049 -5.808 53.049 -5.808 53.049 -5.808 

  053852 Botilbud til midlertidigt ophold 41.920 -1.301 44.420 -1.301 46.920 -1.301 46.920 -1.301 

  053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger 1.588   1.588   1.588   1.588   

  053858 Beskyttet beskæftigelse 6.800 -305 6.800 -305 6.800 -305 6.800 -305 

  053859 Aktivitets- og samværstilbud 32.276 -1.258 32.026 -1.258 31.776 -1.258 31.776 -1.258 

 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 276.778 -14.663 279.029 -14.663 281.279 -14.663 281.257 -14.663 

  054660 Introduktionsprogram m.v. 14.968 -9.906 14.968 -9.906 14.968 -9.906 14.962 -9.906 

  054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet 
af integration 11.825 -2.715 11.825 -2.715 11.825 -2.715 11.825 -2.715 

  054665 Repatriering 641 -741 641 -741 641 -741 641 -741 

 0546 Tilbud til udlændinge 27.434 -13.362 27.434 -13.362 27.434 -13.362 27.428 -13.362 

 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 112.236 -9.555 108.295 -9.555 109.400 -9.555 110.485 -9.555 
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  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

                  

  055771 Sygedagpenge 66.953 -25.609 63.750 -25.609 63.750 -25.609 63.750 -25.609 

  055772 Sociale formål 24.032 -11.169 24.032 -11.169 24.032 -11.169 24.032 -11.169 

  055773 Kontanthjælp 49.893 -10.260 44.893 -10.260 44.893 -10.260 44.893 -10.260 

  055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 152   152   152   152   

  055776 Boligydelser til pensionister 18.944   18.944   18.944   18.944   

  055777 Boligsikring 12.991 -463 12.991 -463 12.991 -463 12.991 -463 

  055778 Dagpenge til forsikrede ledige 47.892   47.892   47.892   47.892   

 0557 Kontante ydelser 220.857 -47.502 212.654 -47.502 212.654 -47.502 212.654 -47.502 

 0558 Revalidering 91.569 -33.571 91.576 -33.571 91.576 -33.571 91.576 -33.571 

  056890 Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesinds 31.814 -794 33.645 0 37.193 0 37.193 0 

  056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 
ledige 2.979 -1.252 2.979 -1.252 2.979 -1.252 2.979 -1.252 

  056895 Løntilskud til ledige ansat i kommu-
ner 346   346   346   346   

  056897 Seniorjob til personer over 55 år 6.733 -1.775 6.733 -1.775 8.748 -1.775 8.748 -1.775 

  056898 Beskæftigelsesordninger 2.326 -1.506 2.326 -1.506 2.326 -1.506 2.326 -1.506 

 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 44.197 -5.327 46.028 -4.533 51.591 -4.533 51.591 -4.533 

 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 
øvrige so 8.553   8.613   8.627   8.627   

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.525.445 -276.952 1.522.046 -275.162 1.539.723 -276.541 1.545.765 -276.541 

05 Refusion   -110.945   -110.152   -111.152   -111.152 

                  

  0642 Politisk organisation 10.891   9.119   10.432   10.372   

  0645 Administrativ organisation 227.240 -10.751 205.120 -10.593 194.099 -10.593 173.355 -10.593 

  0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdi-
strikter 2.504   2.204   2.204   2.204   

  0652 Lønpuljer m.v. 54.011   56.583   56.583   56.583   

06 Fællesudgifter og administration 294.646 -10.751 273.026 -10.593 263.317 -10.593 242.513 -10.593 

06 Refusion                 

                  

A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT 2.921.780 -427.772 2.894.528 -426.077 2.903.534 -427.571 2.889.484 -428.571 

                  

 0022 Jordforsyning 3.400 0 900 0 900   900   

 0025 Faste ejendomme 200 -57.300 100 -51.000 100 -5.000 100 -5.000 

 0028 Fritidsområder 650   650   650   650   

 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 16.000   37.940   23.090   23.300   

00 Byudvikling 20.250 -57.300 39.590 -51.000 24.740 -5.000 24.950 -5.000 

                  

 0222 Fælles funktioner 500   500   500   500   

 0228 Kommunale veje 23.300 -1.950 19.074 -4.107 12.900   12.900   

02 Transport og infrastruktur 23.800 -1.950 19.574 -4.107 13.400   13.400   

                  

 0322 Folkeskolen m.m. 22.400   27.760   23.460   17.250   

03 Undervisning og kultur 22.400   27.760   23.460   17.250   
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  Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

                  

 0525 Dagtilbud til og unge 26.200   28.500   0       

  053026 Personlig og praktisk hjælp og 
madservice(hjemmehjæ 12.500   18.500   15.500   500   

 0530 Tilbud til ældre 12.500   18.500   15.500   500   

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38.700   47.000   15.500   500   

                  

 0645 Administrativ organisation 9.979 14.000 9.329   1.500       

06 Fællesudgifter og administration 9.979 14.000 9.329   1.500       

                  

B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 115.129 -45.250 143.253 -55.107 78.600 -5.000 56.100 -5.000 

                  

Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06 0 0 75.454 -10.289 146.723 -19.819 219.381 -29.576 

                  

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 406.375 -2.995.654 428.331 -3.121.677 455.535 -3.201.926 470.289 -3.259.050 

                  

08 Balanceforskydninger 161.382 -135.990 200.024 -128.439 167.863 -97.939 169.882 -82.939 

                  

BALANCE 3.604.666 -3.604.666 3.741.589 -3.741.589 3.752.254 -3.752.254 3.805.136 -3.805.136 
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værgående artsoversigt 
 

 
 
Tabel 13: Tværgående artsoversigt  

Art Budget 2019 

  Udgift Indtægt 
        
1 Lønninger 1.310.434   
22 Fødevarer 11.264   
23 Brændsel og drivmidler 32.924   
27 Anskaffelser 2.349   
29 Øvrige varekøb 40.117   
40 Tjenesteydelser uden 275.872   
45 Entreprenør- og hånd 16.649   
46 Betalinger til staten 90.476   
47 Betalinger til kommuner 143.481   
48 Betalinger til regioner 232.346   
49 Øvrige tjenesteydelser 354.600   
51 Tjenestemandspension 28.631   
52 Overførsler til pers 421.725   
59 Øvrige tilskud og overførsler 75.133   
6 Finansudgifter 567.757   
71 Egne huslejeindtægter   -5.989 
72 Salg af produkter og   -169.686 
76 Betalinger fra staten   -16.432 
77 Betalinger fra kommuner   -58.802 
79 Øvrige indtægter   -101.214 
8 Finansindtægter   -3.131.644 
86 Statstilskud   -120.899 
91 Overførte lønninger 53.893   
97 Interne indtægter -52.984   
        
Samlet resultat 3.604.666 -3.604.666 
 

T 
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versigt over anvendte pris- og lønskøn 
 

 
KL har i samarbejde med Finansministeriet har anbefalet nedenstående pris- og lønskøn til brug for budget-
lægningen:  
 
 Tabel 14:  KL’s pris- og lønskøn fra 2017/2018 til 2021/2022. 

 Art    2017/2018 2018/2019  2019/2020  2020/2021  2021/2022  
                            
1  1,24 1,72 3,16 2,70 2,70 
2  0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 
  2.2  0,20 1,11 0,95 0,95 0,95 
  2.3  3,82 1,58 0,95 0,95 0,95 
  2.6  3,70 3,30 0,95 0,95 0,95 
  2.7  5,51 1,89 0,95 0,95 0,95 
  2.9  -0,25 0,60 0,95 0,95 0,95 
4  1,51 1,87 2,13 2,08 2,08 
  4.0  1,69 2,33 2,33 2,33 2,33 
  4.5  1,92 1,89 1,89 1,89 1,89 
  4.6  1,45 1,35 1,45 1,58 1,58 
  4.7  1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 
  4.8  1,23 1,68 2,42 2,11 2,11 
  4.9  1,69 2,33 2,33 2,33 2,33 
5  1,43 1,45 1,57 1,52 1,52 
  5.1  1,25 1,96 3,23 2,70 2,70 
  5.2  1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
  5.9  3,09 2,36 2,36 2,36 2,36 
6  - - - - - 
7  1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 
  7.1  1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 
  7.2  1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 
  7.6  1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 
  7.7  1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 
  7.8  1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 
  7.9  1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 
8  1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 
9  1,42 1,85 2,07 2,00 2,00 
  9.1  1,25 1,96 3,23 2,70 2,70 
  9.2  0,16 0,77 0,95 0,95 0,95 
  9.4  1,51 1,87 2,13 2,08 2,08 
  9.7  1,61 2,01 2,01 2,01 2,01 

 
  

 Tabel 15:  KL’s sammenvejede fremskrivningsprocent fra 2017/2018 til 2021/2022 
 KL  2017/2018 2018/2019  2019/2020  2020/2021  2021/2022  
      
 1,4 2,0 2,8 2,5 2,6 

 

O 



Furesø Kommune - Budget 2019 
Anlægsprogram 

 
 

48 
 

 
 Anlægsprogram 2019 - 2022  
 
  

 

  Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

       

  Det skattefinansierede område:           

              
  Anlægsudgifter - brutto U 115.129 143.253 78.600 56.100 
  Anlægsindtægter I -45.250 -55.107 -5.000 -5.000 
  Anlægsudgifter - netto N 69.879 88.146 73.600 51.100 
              

Forslag  Økonomiudvalget U 200 100 100 100 
    I -43.300 -51.000 -5.000 -5.000 
ØU 103 Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. U 200 100 100 100 
  Salg af kommunale ejendomme  I -43.300 -51.000 -5.000 -5.000 
            

  Udvalg for digitalisering og innovation U 6.479 6.829 1.000 0 
UDI 100 Teknologiinvestering i IT Forsyningen U 1.129 1.129     
UDI 101 Implementering af AULA  U 1.700 2.700 1.000   
UDI 102 Bedre borgerdialog - ny hjemmeside  U 300       
UDI 200 Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk   3.000 3.000     
UDI 201 Digitale planer   350       
              

  Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt U 3.600 4.050 500 0 
KFI 101 Lysmaster Farum Park  U   1.800     
KFI 103 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg - projektering af 

renovering af Værløsehallerne  
  300       

KFI 220 Værløse Svømmehal - ny trappe til vandrutchebane U 800       
KFI 221 Renovering af kunstgræsbane i Farum Øst U 2.000 1.750     
KFI 222 Galaksen U 500 500 500   
              

  Udvalg for beskæftigelse og erhverv U 300 300 300 300 
BEU 100 Akttraktive erhvervsområder U 300 300 300 300 
              

  Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt 
seniorliv 

U 
12.500 18.500 15.500 500 

USS 100 Velfærdsteknologi  U 500 500 500 500 
USS 200 Udbygning af plejecenterpladser      10.000 15.000   

USS 201 Etablering af botilbud for socialt udsatte og psykisk syge 
voksne  

U 10.000       

USS 202 Etablering af botilbud for unge    2.000 8.000     
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  Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

       
       

  Udvalg for byudvikling og bolig U 600 600 600 600 
              
UBB 100 Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum U 600 600 600 600 
              

  Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling U 91.450 112.874 60.600 54.600 
    I  -1.950 -4.107 0 0 
              
  Natur og miljø U 500 500 500 500 
UNMG 99 Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen U 500 500 500 500 
              
  Vej og Park U 28.650 21.524 13.850 13.850 
    I -1.950 -4.107 0 0 
UNMG 
100 

Farum Nordby U 1.000       

UNMG 
101 

Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)  U 1.500       

UNMG 
102 

Pulje - Klimatilpasning  U 1.200 800 800 800 

UNMG 
103 

Pulje - Genplantning af kommunale træer  U 500 500 500 500 

UNMG 
104 

Pulje - Rekreative stier i det åbne land U 150 150 150 150 

UNMG 
105 

Vejrenovering  U 3.700 3.700 3.700 3.700 

UNMG 
106 

Broer, bygværker og signalanlæg U 500 500 500 500 

UNMG 
107 

Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik  U 2.000 2.000 2.000 2.000 

UNMG 
108 

Pulje - Trafiksikkerhedsindsats  U 2.000 2.000 2.000 2.000 

UNMG 
109 

Pulje til forb. af fortove og cykelstier  U 1.000 1.700 1.700 1.700 

UNMG 
110 

Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U 300 700 700 700 

UNMG 
111 

Supercykelstier - Farum-ruten  U 3.900 5.674     

  Supercykelstier - Farum-ruten  I -1.950 -2.717     
UNMG 
112 

Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.  U 1.200       

UNMG 
113 

Renovering af vejbrønde og vejstik  U 800 800 800 800 

UNMG 
114 

Genopbygning af bro ved Slangerupvej U 4.300       

UNMG 
115 

Farum Hovedgade - Lillevangsvej U 2.100       

  Farum Hovedgade - Lillevangsvej I   -1.390     
UNMG Vejbelysning - Energi- og renovering U 1.000 1.000 1.000 1.000 
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  Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

       
116 
UNMG 
202 

Renovering af cykelsti i Ryet Skovby og udskiftning af poppel 
allé  

U   500     

UNMG 
204 

Nye El-målere  u 1.500 1.500     

              

  Kommunale ejendomme U 62.300 90.850 46.250 40.250 
    I 0       
UNMG 
119 

Øget energirenovering og etablering af alternative energi-
former ved kommunens ejendomme 

U 13.500 22.500 22.500 22.500 

UNMG 
120 

Genopretning af folkeskolerne  U 13.750 13.750 13.750   

UNMG 
121 

Genopretning af kommunens bygninger U       13.750 

UNMG 
122 

Tagrenovering og solceller (Hareskovhallen og  Farum 
Svømmehal)  

U   13.350     

UNMG 
123 

Pulje - tilgængelighedsplan for handicappede U 500 500 500 500 

UNMG 
124 

Rottebekæmpelse i kommunale ejendomme  U 1.500       

UNMG 
125 

Ny daginstitution i Sydlejren  U 20.500 26.000     

UNMG 
207 

Affaldssortering i kommunens egen institutioner U 1.500 2.000     

UNMG 
209 

Genopretning af daginstitutioner  U 3.500 3.500 3.500 3.500 

UNMG 
210 

Farum Vejgaard  U 1.300       

UNMG 
211 

Kildehuset ombygning og vedligehold U 2.400       

UNMG 
213 

Solvangskolen og FFO Sol ombygning og vedligehold U   6.000 6.000   

UNMG 
214 

Reparation af facadepartier og vinduer på Bybækskolen U 750 750     

UNMG 
215 

Furesøskolen - flytning til nye lokaler  U 1.100       

UNMG 
216 

Ny skovbørnehave i Jonstrup U 2.000 2.500     

 
I Furesø Kommunes budget 2019 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 115,2 mio. kr. 
og anlægsindtægter for 45,3 mio. kr. Salgsindtægterne stammer primært fra salg af kommunale bygninger 
samt fra udbygning af Flyvestationen.   
 
I anlægsprogrammet i budgetperioden 2019 – 2022 er der blandt andet afsat midler til følgende tiltag:  
 
• Udbygning af 50 plejehjemspladser (i alt 50,0 mio. kr.) 
• Ny daginstitution i Sydlejren (i alt 46,5 mio. kr.) 
• Opdatering af skoler og dagtilbuds netværk (i alt 8,0 mio. kr.) 
• Botilbud for socialt udsatte og psykisk voksne og botilbud for unge (i alt 20,0 mio. kr.) 
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 • Genopretning af folkeskolernes bygninger (i alt 41,0 mio. kr.) 
• Genopretning af daginstitutioner (i alt 14,0 mio. kr.)  
• Ombygning af Bifrost og Farum Vejgaard (3,7 mio. kr.) 
• Energirenoveringer og etablering af alternative energiformer er øget fra 5,0 mio. kr. til 13,5 mio. kr. år-

ligt.   

 
 
Det skal bemærkes, at i henhold til Furesø Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal anlægsbevillin-
ger forud for disponering frigives af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene. Derudover skal der 
aflægges anlægsregnskab for alle projekter som har en samlet bevilling over 2,0 mio. kr. Dette skal ske se-
nest 6 måneder efter afslutning af projektet.  
 

 
ØKONOMIUDVALGET 
 
 
ØU 103 - Salg af kommunale ejendomme 200 

-43.300 
Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld 
og effektiv kommune med stærke fællesskaber. Furesø Kommune råder samlet over 
ca. 270.000 m2 fordelt på i alt 200 ejendomme. De kommunale ejendomme har en 
ny-opførelsesværdi på ca. 5,5 mia. kr. Heraf råder kommunen over ejendomme, som 
i dag ikke anvendes til kommunale formål.  

Furesø Kommune råder over, hvad der svarer til 6,9 m2 pr. borger, mens landets 
kommuner i gennemsnit råder over 5,4 m2 pr. borger.  Ejendomsporteføljen skal 
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 løbende tilpasses kommunens egentlige behov særligt med henblik på den demogra-
fiske udvikling. Det vil sige, at arealer og bygninger, der ikke forventes at blive an-
vendt kommunalt, bør søges solgt. Der lægges således også op til salg af ejendomme, 
som ikke anvendes til kommunale formål.  

I det vedtagne anlægsprogram er det budgetlagt med salg af følgende ejendomme;   
Flyvestationen; Frederiksborgvej 3-5; Posthuset i Værløse og Gammelgårdsvej, som 
betyder, at salgsindtægterne forventes at udgøre hele 43,3 mio. kr. brutto i 2019 og 
samlet set forventes at udgøre 104,3 mio. kr. i budgetperioden 2019-2022.   

 
Udvalg for Digitalisering og Innovation  

 
  
UDI 100 – Teknologiinvestering i IT forsyningen 1.129 

Med budget 2018 blev der vedtaget en løbende teknologiinvestering i IT Forsyningen, idet 
der er behov for en større reinvestering på flere vigtige områder. Det drejer sig blandt andet 
om udvikling af firewalls, udbygning af netværk, udbygning af serverkapacitet og udbygning 
af lagerkapacitet. IT-Forsyningen har allerede fornyet og udvidet kapaciteten på en række 
kritiske og akutte områder, men de har ikke inden for deres nuværende budget haft mulig-
hed for at spare op til større investeringer. Det er derfor nødvendigt, at de tre ejerkommu-
ner tilfører IT-Forsyningen budget til at kunne foretage de nødvendige investeringer i den 
teknologiske infrastruktur – både på kort sigt -, som en ekstraordinær anlægsinvestering, og 
på længere sigt, så IT-Forsyningen gøres mere robust til fremover at kunne håndtere nød-
vendige reinvesteringer. Investeringen vil samtidig i højere grad sikre, at IT-Forsyningens 
budget holdes inden for et ”lukket kredsløb”, som dermed giver kommunerne størst mulig 
budgetsikkerhed. 

 
Finansieringen af teknologiinvesteringen sker ved:  
1. særskilt anlægsinvestering på i alt 12,5 mio. kr. 
2. et varigt løft af kommunernes basisydelse på 4,2 mio. kr. årligt til fremtidige reinvesterin-
ger fra 2021. 

 
IT-Forsyningens budgetoplæg vil for de tre ejerkommuner tilsammen medføre merudgifter 
på 12,5 mio. kr., som finansieres ved kommunal leasing frem til 2020. Merudgiften indar-
bejdes i kommunernes basisbidrag fra 2021 og frem. Merudgiften i Furesø Kommunens 
basisbidrag udgør herefter årligt 1.129 t. kr. fra 2021 som et varigt løft af kommunernes 
basisydelse (drift). 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,129 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.  
 

 

UDI 101 - Implementering af AULA 1.700 

Aula erstatter i 2019 det nuværende Skoleintra på skoleområdet og i 2020 Infoba på dagtil-
budsområdet. 

 
Aula er en ny digital portal, hvor alle medarbejdere, ledere, elever og forældre skal kommu-
nikere. Det vil sige, at AULA vil binde 0-18 års området sammen. Indførelsen af Aula vil om-
fatte udgifter til kompetenceudvikling af alle medarbejdere, ledere og korte introduktions-
forløb for forældre.  

 
Teknisk set skal der ske en række forandringer af vore nuværende tekniske installationer. 
Disse sker i samarbejde med IT Forsyningen. I implementeringsperioden er der ansat en 
projektleder, og der skal uddannes systemadministratorer og superbrugere(2018-2020).  
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Aula vil fuldt implementeret og funktionsdygtigt have op mod 18.000 – 20.000 potentielle 
daglige brugere – medarbejdere, ledere, forældre og elever. 

 
AULA-projektet er nedjusteret med 1,5 mio. kr. i 2019, som indgår som en del af finansie-
ringen af UDI 103 – Opdatering af Skole og Dagtilbudsnetværk. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,7 mio. kr. i 2019, 2,7 mio. kr. i 2020 og 
1,0 mio. kr. i 2021.   
 
UDI 102 – Bedre borgerdialog – Ny hjemmeside 300 

Med budget 2018 blev der bevilliget i alt 1,5 mio.kr. til ny hjemmeside for Furesø Kommune 
med fordeling af anlægsudgiften på 1,2 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio.kr. i 2019. I foråret 2018 
er der indgået en leverandørkontrakt på 0,8 mio.kr. Herudover er afsat 0,3 mio.kr. til evt. 
udviklingsønsker samt op til 0,150 til ekstern projektleder. Det forventes, at hjemmesiden 
kan lanceres primo 2019. 

 
Kommunens nye hjemmeside skal leve op til kommunens ønske om at levere større gen-
nemsigtighed, bedre borgerdialog og brugervenlige digitale løsninger, der giver borgerne 
bedre muligheder for selvbetjening. Det nuværende hjemmeside furesoe.dk er fra 2007, og 
borgernes behov har ændret sig væsentligt siden, ligesom kravene til selvbetjeningsløsnin-
ger er vokset støt.  

 
Herudover skal en ny hjemmeside understøtte en tidssvarende kommunikation i lyd og vi-
deo samt evt. agere platform for interaktiv dialog med og inddragelse af borgerne (fx digita-
le spørgeskemaer, online høringsportal, chat mv.). En ny hjemmeside skal bidrage til at ska-
be bedre digital dialog med borgere, erhvervsliv, foreninger, samarbejdspartnere og andre 
interessenter. 
 
Udgifter til løbende drift og hosting vil udgøre ca. 120.000 kr. årligt. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2019.   
 

 

UDI 200 – Opdatering af Skole og dagtilbudsnetværk  3.000 

Furesø Kommune har i 2016 forpligtiget sig til at tilslutte sig AULA sammen med de 97 andre 
kommuner i Danmark. AULA er det nye kommunikationsværktøj mellem forældre, elever, lærere 
vedr. skole og dagtilbudsområdet. Systemet erstatter ”Skoleintra og Infoba”. AULA vil fra 2019 
berøre ca. 18.000 personer i Furesø Kommune og medarbejdere, ledere, forældre og elever vil 
få adgang til en ny samlende digital kommunikationsplatform, hvor de løbende kan arbejde 
sammen, kommunikere, videns dele og lagre dokumenter. 
Systemet igangsættes i uge 33 i 2019 for skolerne og for daginstitutionsområdet fra medio 2020. 

 
For at sikre at man kan anvende AULA og den stigende datamængde/trafik, der generelt forven-
tes de kommende år, har det vist sig nødvendigt at foretage en opgradering af skolernes og dag-
institutionernes netværk. Furesø skolers netværksstruktur er i forvejen forældet og har ikke 
været opdateret i mange år. Forslaget indeholder derfor både en opdatering og en udvidelse af 
det eksisterende netværk. Opdateringen vil betyde større netværksstabilitet og kapacitet til at 
kunne undervise og anvende de mange nye digitale løsninger og medier, der allerede anvendes i 
undervisningen i dag.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og 2020.  Herud-
over er det besluttet, at der overføres xx mio. kr. fra UDI 101 ”Implementering af AULA”, samt xx 
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 mio. kr. fra uforbrugte midler fra IT-budgettet fra 2018-2019.  
 
UDI 201 – Digitale planer 350 

Næste generation af planer for Furesø Kommune - Planstrategien, Kommuneplan, lokalplaner og 
sektorplaner - bør være digitale og integreret i kommunens nye hjemmeside.  
Flere kommuner har allerede valgt at bruge digitale planer. 
I dag findes disse planer som pdf’er på hjemmesiden og i papir. Fordelen ved at digitalisere pla-
nerne er, at det er nemmere for borgere, virksomheder, rådgiver og forvaltningen at finde op-
lysninger i planerne. 
Budgetforslaget omfatter etablering af en digital løsning, der gør det muligt at producere kom-
mende lokalplaner, sektorplaner og kommuneplaner digitalt, hvilket kræver en investering på 
0,35 mio. kr. i 2019.  
Udgifterne til afledt drift omfatter hosting, modul vedligeholdelse, support m.v. Den øgede 
driftsudgift i 2021 skyldes førstegangs digitalisering af kommuneplanen. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 0,350 mio. kr. i 2019.    
 

 

 
 
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt  

 
  
KFIU 101 – Lysmaster Farum Park 0 

Jf. gældende regler skal hæve-sænke-masterne på Farum Park gennemgå et større eftersyn mi-
nimum hvert 10. år. Et sådant eftersyn vil skulle udføres i 2019 og kræver en nedtagning af ma-
sterne og de dertil hørende lysbroer.  
 
Eftersynet er krævet af Arbejdstilsynet og vil sikre den fortsatte brug af Farum Park til kampaf-
vikling nationalt og internationalt. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,8 mio. kr. i 2020.  
 

 

KFIU 103 – Modernisering af idræts- og fritidsanlæg – Værløsehal-
lerne  

300 

I 2015 blev der afsat en pulje til opgradering af kommunes idræts- og fritidsanlæg for at mulig-
gøre et fortsat højt aktivitetsniveau i anlæggene og samtidig understøtte, at flere kan få adgang 
og benytte anlæggene. Udmøntningen af disse anlægsmidler fandt sted i 2016, hvor puljen blev 
suppleret og disponeret til hhv. renovering og nyetablering af kunstgræsbaner samt renovering 
af Værløsehallerne. 

 
For at sikre at Værløsehallerne fremadrettet fremstår som en moderne og attraktivt facilitet, 
arbejdes der mod medfinansiering fra foreningernes side, så hallen både kan renoveres og ud-
bygges.  

 
Der har i 2017 og 2018 været ført en dialog mellem IF Værløse og Furesø Kommune omkring et 
samlet muligt projekt for Værløsehallerne. Der er foretaget vurdering af hallens bygningsmæssi-
ge tilstand, lige som at der er udarbejdet flere konkrete skitseforslag.  

 
I forbindelse med budget 2019 foreslås det, at der afsættes 0,3 mio. kr. til den videre projekte-
ring og samlet planlægning af en renovering og eventuel udbygning af Værløsehallerne. Denne 
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 bevilling supplerer de allerede reserverede 5 mio. kr. til renovering af Værløsehallerne. Disse 

midler kan genbevilges, når der foreligger et konkret og godkendt projekt for renoveringen.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2019.  
 
 
KFIU 220 – Værløse Svømmehal - Ny trappe vandrutchebane 800 

Den eksisterende trappe til vandrutschebanen i Værløse Svømmehal skal udskiftes. Den nye 
trappe op til vandrutschebanen ønskes udført i kompositmateriale, der pr. definition ikke kan 
ruste. 

 
Ved det årlige lovbefalede kontrolbesøg af ”forlystelser” 20/1-2017 og igen 30/1-2018, blev det 
påtalt, at lakken flere steder på trappen skaller af, med fare for at badegæster kan skære sig på 
blotlagte rustområder.  

 
Nuværende trappe fra 2003 er udført i metal med en pulverlakering. I det klorholdige svømme-
halsmiljø, har en sådan metaltrappe en begrænset levetid. I 2012 blev trappen demonteret for 
sandblæsning og fornyet pulverlakering. I 2015 blev den pletbehandlet på stedet. Trappen er nu 
så medtaget, at reparation ikke længere er mulig.  

 
En ny metaltrappe koster ca. 300.000 kr. og har en levetid på 10-12 år. En komposittrappe ko-
ster ca. 500.000 kr. i indkøb og har en forventet levetid på 20-25 år, hvilket vurderes som den 
mest økonomiske investering over tid. Med udgifter til nedtagning og bortskaffelse samt opsæt-
ning og et beløb afsat til uforudsete udgifter og driftstab, vil den samlede udskiftning beløbe sig 
til 800.000 kr. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2019.  
 

 

KFIU 221 – Renovering af kunstgræsbane i Farum Øst 2.000 

Kommunen råder pt. over 4 kunstgræsbaner. De ældste er anlagt i hhv. 2002 og 2004 og er nu af 
en sådan karakter, at en udskiftning af tæppe og infill er nødvendig, hvis de fortsat skal kunne 
benyttes i samme omfang som hidtil.  
 
De to baner er hhv. den i Stavnsholt (anlagt 2002) og den i Værløse (anlagt 2004), som vil skulle 
renoveres inden for en overskuelig årrække.  
 
Kunstgræsbanen i Farum Øst (Stavnsholt) er den bane, der har størst behov for renovering. Re-
noveringen bør prioriteres i 2019. I forbindelse med udskiftningen af banen bør de eksisterende 
lysmaster samtidig udskiftes, da de er af ældre dato og derfor også mere omkostningstunge at 
vedligeholde. Udskiftning af lysmaster bør dog afhænge af en medfinansiering fra de primære 
brugere af kunstgræsbanen; som det også var tilfældet i Farum Vest. Den kommunale udgift til 
renovering af banen i Farum Øst forventes at beløbe sig til ca. 3,75 mio. kr.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,750 mio.kr. i 2020. 
 

 

KFIU 222 – Galaksen 500 

Galaksen skaber liv på Værløse Bymidte samt sikrer, at kommunes borgere kan opleve kendte 
kunstnere og scenekunst af højeste kvalitet lokalt – uden at skulle ud af kommunen. Sidste år 
afviklede Galaksen ca. 160 scenekunstarrangementer og ca. 160 andre arrangementer; i form af 
møder, undervisningsforløb eller lign.  
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Galaksen er nu 12 år gammel og omfanget af aktivitetsbestemt vedligehold, (den del der ikke er 
bygning), kræver særskilt bevilling, såfremt aktivitetsniveauet skal opretholdes. Det er samtidig 
nødvendigt at udskifte eksisterende udstyr såfremt man fortsat ønsker, at Galaksen skal kunne 
danne ramme om den professionelle scenekunst samt mødeaktivitet.  
 
I den vedtagne anlægsprogram er der årligt afsat 0,5 mio. kr. i 2019-2021.  
 

 
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv 
 

 

  
BEU 100 – Attraktive Erhvervsområder 300 

Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 har et Fokusområde 4. Attrak-
tive erhvervsområder og rammevilkår. Furesø vil arbejde for, at kommunens erhvervsområder 
bliver ved med at være attraktive. På baggrund af møder med ejere/lejere i erhvervsområderne 
udfærdiges en liste over ting, der kan være med til at gøre vore erhvervsområder attraktive og 
en prioriteret plan over hvilke tiltag, der ønskes iværksat.  
 
Forskønnelse skal medvirke til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til erhvervsområderne 
og mindske udbuddet af tomme erhvervslokaler. Effekten vil blive flere virksomheder, et øget 
antal arbejdspladser og beskæftigelse samt øgede skatteindtægter. 
 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 afsat 0,3 mio.kr. årligt.   
 

 

 
 
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og Et godt seniorliv  

 
  
USS 100 Velfærdsteknologi 500 

Furesø Kommune ønsker at investere i en række nye velfærdsteknologiske løsninger med hen-
blik på at øge borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet. Der planlægges investeringer i velfærds-
teknologier, der understøtter: 

• Borgernes / medarbejdernes fysiske funktionsevne / arbejdsmiljø 
• Kommunikation og dokumentation 
• Specialiseret behandling i borgernes hjem, fx demensaflastning, telemedicin 

m.m. 
 
Velfærdsteknologi er teknologisk understøttelse og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed og 
mobilitet i den daglige færden. Det er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske 
sygdomme eller psykisk sygdom og borgere med handicap i forskellige former og grader – samt 
medarbejdere inden for disse målgrupper. Der vil være fokus på både indkøb og ikke mindst 
oplæring og implementering af teknologierne. 

 
Initiativerne blev igangsat i 2017. Den afledte driftsbesparelse var i 2017 på 0,55 mio. kr. og er i 
2018 og frem på 1,25 mio. kr. Besparelsen er udmøntet. 
 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 afsat 0,5 mio.kr. årligt.  
 

 

USS 200 Udbygning af Plejecenter  0 
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 Furesø Kommune har 259 plejeboliger fra 1. september 2018, når udbygningen af Ryetbo Pleje-

hjem er færdig. Der forventes i de kommende 10 år en markant stigning i antallet af borgere på 
80+ år i Furesø Kommune. Tabellen nedenfor viser en stigning fra 2.246 borgere i 2018 til 3.637 
borgere i 2028 svarende til en stigning på 62 pct. eller 1.391 flere 80+ borgere (kommunens 
befolkningsprognose). 
 

  2018 2022 2028 
Antal borgere i Furesø 
Kommune 80+ år 2.246 2.713 3.637 

 
Der er udarbejdet en prognose for det fremtidige behov for plejeboliger. Det vurderes, at pres-
set på plejeboliger vil stige inden for de kommende år grundet stigende ældrebefolkning – også 
når der tages hensyn til, at de ældre i længere tid er selvhjulpne (”sund aldring”). Derfor bør der 
allerede i forbindelse med budget 2019 tages beslutning om, hvorledes kapaciteten kan udvides 
de kommende år. Det vurderes, at der skal etableres 50 nye plejeboliger for at dække det kom-
mende behov.  
 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2019 – 2022 afsat 10,0 mio.kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 
2021.  
 

 

USS 201 - Etablering af botilbud for socialt udsatte og psykisk syge 10.000 

Som led i implementeringen af den vedtagne strategi for fremtidens boliger for seniorer 
og borgere med funktionsnedsættelse, har der i foråret 2018 været nedsat en boligtask-
force. Denne har haft til opgave at undersøge flere forskellige veje at gå, for at tilveje-
bringe flere bomuligheder i Furesø Kommune, til målgrupper blandt voksne med særlige 
behov.   

 
Furesø Kommune anvender i 2018 ca. 80 % af de samlede udgifter på aktivitetsområdet 
for voksne med særlige behov til at købe ydelser til borgerne hos eksterne leverandører. 
Størstedelen af denne udgift vedrører botilbud.  

 
Etableringen af et botilbud i kommunen vil betyde bedre ressourceudnyttelse og bedre 
muligheder for tværgående koordinering. Samtidig kan den geografiske placering imø-
dekomme borgernes ønske om tryghed gennem nærhed til familie og omgangskreds. 
Herudover ligger forslaget godt i tråd med Furesø Kommunes intentioner om hjemtagel-
se og større selvforsyning på det specialiserede voksenområde.  

 
Furesø Kommune ønsker, at flere borgere kan blive boende i kommunen, også de bor-
gere som har brug for særlige bomuligheder. Derfor ønskes etableret en boform efter 
Servicelovens § 107. Den primære målgruppe for det midlertidige botilbud er psykisk 
syge og socialt udsatte voksne borgere i alderen 45 til 65 år med varierende fysiske og 
psykiske funktionsnedsættelser. Det kan være borgere, der har haft ophold på et uden-
bys botilbud og som nu er klar til en mere selvstændig tilværelse i et midlertidigt botil-
bud i Furesø. Det kan også være borgere, som har ophold på herberg og som har brug 
for stabilisering og fremtidigt afklaring af støttebehov. Endelig kan det også være borge-
re, som foruden en social udsathed eller psykisk sygdom rammes af fysiske udfordringer 
og som har behov for at komme sig, fx i forlængelse af et ophold på kommunens rehabi-
literingscenter.   
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 Der er i det vedtagne anlægsprogram 2019 – 2022 afsat 10,0 mio.kr. i 2019. 
 
USS 202 - Etablering af botilbud for unge 2.000 

Som led i implementeringen af den vedtagende Strategi for fremtidens boliger for senio-
rer og borgere med funktionsnedsættelse, har der i foråret 2018 været nedsat en bolig-
taskforce som har haft til opgave at undersøge flere forskellige veje at gå for at tilveje-
bringe flere bomuligheder i Furesø Kommune til målgrupper blandt voksne med særlige 
behov.   

 
Furesø Kommune anvender ca. 80 % af de samlede udgifter på aktivitetsområdet for voksne 
med særlige behov til at købe ydelser til borgerne hos eksterne leverandører (2018-tal). Største-
delen af denne udgift vedrører botilbud.  

 
Etableringen af et botilbud i kommunen vil betyde bedre ressourceudnyttelse og bedre 
muligheder for tværgående koordinering. Samtidig kan den geografiske placering imø-
dekomme borgernes ønske om tryghed gennem nærhed til familie og omgangskreds. 
Herudover ligger forslaget godt i tråd med Furesø Kommunes intentioner om hjemtagel-
se og større selvforsyning på det specialiserede voksenområde.  

 
Furesø Kommune ønsker at flere borgere kan blive boende i kommunen, også de borgere som 
har brug for særlige bomuligheder. Derfor ønskes etableret en boform efter Servicelovens § 107. 
Den primære målgruppe for det midlertidige botilbud er unge med behov for støtte og vejled-
ning i en hverdag i eget hjem og samtidig kontinuerlig støtte til at indgå i sociale fællesskaber. 
Der vil være tale om borgere med ADHD, autismespektrumsforstyrrelser og psykisk sårbare yng-
re borgere.  

 
Et ophold i et botilbud vil have afgørende betydning for den unges positive udvikling og styrke 
vejen mod et godt ungdoms- og voksenliv. Ofte vil denne gruppe have en lav indkomst, og der 
vil derfor være behov for, at egenbetalingen for borgeren står i forhold til betalingsevnen.   
 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2019 – 2022 afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i 
2020.  
 

 

 
 
Udvalg for Byudvikling og Bolig  

 
  
UBB 100 – Pulje ”Smukke bysamfund og attraktive byrum” 600 

I Kommuneplan 2017 er fastlagt en række visioner for udviklingen af byerne og centrene i 
kommunen: 
 
• Byer og byrum skal være oplevelsesrige og levende 
• Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur 
• Borgerne deltager aktivt i at skabe byrum med mere liv  
• Den lokale kulturarv skal bevares og by arkitekturen og landskabskarakteren skal 

fremmes 
 

En af Furesø Kommunes store attraktioner som bosætningskommune er de grønne omgi-
velser og den gode infrastruktur, som anvendes aktivt af kommunens borgere. For at under-
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 støtte borgernes stigende brug af byrum og rekreative arealer forslås det, at der afsættes 

midler til at gøre de eksisterende byrum og rekreative arealer mere attraktive og sammen-
hængende.  
 
Der er i 2015 udarbejdet en arkitektur- og byrumsstrategi, som skal danne grundlag for 
bestemmelser i kommuneplanen og i nye lokalplaner.  
 
Med henblik på, at bevare den lokale kulturarv og fremme god by arkitektur, gennemføres 
en ensartet etapevis kortlægning af kulturarv og bevaringsværdier i hele kommunen. Det 
foreslås derfor, at der fortsat afsættes midler, der kan anvendes til ekstern, professionel 
bistand til at gennemføre kortlægningen af kulturhistorie og bevaringsværdier, til gennem-
førelse af debatter og rådgivning om bevaring, arkitektur og byrum i lokalsamfund samt 
konkrete, fysiske tiltag til forskønnelse af byrum. Bevillingen vil også kunne anvendes til at 
yde tilskud til Furesø Bevaringsfond.  
 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2019 – 2022 årligt afsat 0,6 mio. kr.  
 

 
 
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling  

 
  
Natur og Miljø  
  
UNMG 99 – Pulje ”Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen” 500 

Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune er en samlet plan for at styrke natur- og landskabs-
værdierne i kommunen og en plan for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og 
landskab.  
 
Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre natur-
værdierne og på behov for vedvarende naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. 
i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved 
Søndersø.  
 
Implementering af Grøn Plan indebærer omkostninger til projekter og naturpleje i en længere 
årrække. Budgettet anvendes til beskyttelse, øget naturrigdom og formidling af kommunens 
naturrigdom f.eks. pleje af søer og vådområder og øget afgræsning med får og kreaturer på ud-
valgte arealer. Midlerne anvendes også til forundersøgelser og planlægning af indsatsen. 
  
Der er synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og Byrådets arbejdsprogram ”Fortsat 
Fremgang for Furesø”.   
 
Der forventes effekter indenfor følgende områder: 
 
• Styrket naturrigdom 
• Pleje af udvalgte småsøer og vandhuller 
• Øget biodiversitet på nogle lokaliteter 
• Øget areal med værdifuld tørbundsnatur 
• Mindre udbredelse af invasive plantearter  
• Fremhævelse af landskabskarakterer 
• Større rekreativ værdi for borgere og andre brugere af naturen 
• Øget opmærksomhed på natur- og landskabsværdier 
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 • Borgermedvirken i naturprojekter 

 
Der er i det vedtagne anlægsprogram 2019 – 2022 årligt afsat 0,5 mio. kr. 
 
Vej og Park  
UNMG 100 – Farum Nordby  1.000 

 
Målet for projekt Farum Nordby er at færdiggøre området. Det gøres i takt med byggeriets 
færdiggørelse på Farum Kaserne. Det er afgørende, at infrastrukturen er velfungerende.  
 
Byggeriet er fortsat i fuld gang på kasernen. Der mangler kun byggeri på tre matrikler. Her 
skal kommunen færdiggøre fortovet og cykelstien for enden af Garnisonsvej, når det det 
sidste byggeri er færdigt. Det var oprindeligt forventet at byggeriet ville være gået i gang på 
de tre matrikler i 2018, men det er ikke tilfældes, og det er på nuværende tidspunkt uvist, 
hvor vidt det vil ske i 2019 for alle tre matrikler. 
 
Den afledte driftsbevilling på 0,5 mio. kr. går til drift og vedligehold af nye veje, stier og 
grønne områder ved Farum Nordby. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2019.    
 

 

UNMG 101– Bybækgrunden, byggemodning 1.500 

Byggemodningen af Bybækgrunden består af hhv. en grovmodning af arealet, inden bygge-
riet af Seniorbofællesskabet Midgård går i gang, samt en række afsluttende byggemod-
ningsarbejder, når byggeriet er i sin færdiggørelsesfase.  

 
Grovmodningen, som indebærer ledningsarbejder og etablering af ”rå” vejkasse uden slid-
lag, kantsten og opmærkning udføres i 2018-19. Ud over grovmodningen skal Ungehuset 
med tilhørende boldbane også ryddes.  

 
Byggeriet af Midgård Seniorbofællesskab pågår i 2019-20, og Furesø Kommunes afsluttende 
byggemodningsarbejder med etablering af kantsten, slidlag og opmærkning m.m. foregår 
ligeledes i 2019 – 20 i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet. 

 
Det er i salgsaftalen aftalt, at Furesø Kommune skal dække købers merudgift til ekstrafun-
dering, miljøforhold m.m. for Seniorbofællesskabet Midgård på op til 1 mio. kr. Denne udgift 
vil eventuelt blive udløst i 2019, når Midgård går i gang med byggeriet – midlerne indgår 
ikke i dette forslag. Den resterende del af grovmodningen beløber sig til 1,5 mio. kr.  
 
I 2020 er der behov for 2,0 mio. kr. til afsluttende arbejder, som der skal tages bevillings-
mæssig stilling til i budget 2020.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2019. 
 

 

UNMG 102 – Pulje ”Klimatilpasning”  1.200 

Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede 
nu hyppigere oversvømmelser af veje og kældre.  
 
Byrådet vedtog den 30. april 2014 en Klimatilpasningsplan, hvori der er udpeget 11 områ-
der med størst behov for klimasikring. I disse områder vil der ved skybrud kunne komme til 
at stå mere end 10 cm vand på terræn, og en oversvømmelse vil indebære store værditab. 
De højst prioriterede områder i planen er området omkring Søndergårdsvej/Søndersøvej og 
erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej. Her er der sket flere oversvømmelser af ejendom-
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 me, hvor vand fra højere liggende veje og arealer er strømmet ind over private grunde. 

 
I Klimatilpasningsplanen er det forudsat, at klimasikringsindsatsen forberedes og udføres i 
samarbejde mellem kommunen og NOVAFOS. 
 
I perioden 2016-2019 arbejdes der med skybrudssikring af Søndergårdskvarteret nord for 
Søndersø. Det handler primært om overfladeløsninger som sikrer, at skybrudsregnen 
strømmer derhen, hvor den gør mindst skade.  
 
Der skal i de kommende år udarbejdes analyser og forslag for flere områder. 
 
Klimatilpasning af områder foregår primært som overfladeløsninger på veje og tilstødende 
grønne områder. Udover at arbejde med fysiske tiltag for at sikre villakvarterer mod over-
svømmelser, så arbejdes der sideløbende med en borgerrettet tilgang. Via involvering af 
grundejere i lokale områder, søges at frakoble regnvand fra kloaksystemet og introducere 
LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) på privat grund.  
 
Der vil være afledte driftsudgifter til de realiserede tiltag for klimatilpasningsprojektet for 
Søndergårdskvarteret, herunder drift og pleje af den blå/grønne vandvej og regnbedet på 
Enebærvej. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. årligt i 
2020-2022.   
 
UNMG 103 - Genplantning af kommunale vejtræer 500 

Målet for genplantning af kommunale vejtræer er at sikre en kontinuerlig grøn oplevelse af 
kommunen. Samtidig skal træerne plantes under optimale forhold, der sikrer dem en lang 
levealder. Der er årligt afsat 0,5 mio. kr. til formålet.  
 
Ved udskiftning af træerne vil plantehullerne blive forbedret og valget af træart i højere 
grad blive tilpasset til vækstforholdene. Dermed forlænges træernes levealder og behovet 
for udskiftning af træerne mindskes. 
 
Furesø Kommune har over 2.000 vejtræer. Der er i 2013 udarbejdet en fornyelsesplan for 
kommunens vejtræer. På baggrund af denne plan prioriteres den løbende fornyelse af træ-
erne og den løbende forbedring af træernes vækstforhold. 
 
Vejtræer kræver løbende udskiftning, da træer i bymiljøer hurtigere når en kritisk alder, 
hvor de svækkes af sygdomme, end træer på naturlige voksesteder. Det skyldes, at by træ-
erne har dårligere vækstvilkår, idet de ofte har for lidt plads til rødderne og udsættes for 
tørke, salt samt fysiske skader.  
 
Der kan også være andre årsager til, at behovet for udskiftning af træer opstår. Blandt andet 
kan der være steder, hvor man har valgt en træart, der bliver for stor til omgivelserne eller 
træer, der er plantet for tæt på vejbanen, så belægningen på stier og veje ødelægges.  
 
Behovet for udskiftning eller sikring af vejtræer er stærkt voksende, da størstedelen af træ-
erne er plantet i 70’erne eller tidligere, og nu enten er ved at gå ud eller udgør et problem 
for omgivelserne i kraft af ødelagte belægninger. Det har samtidig vist sig, at en del af de 
tidligere plantninger er sket under ringe vækstforhold, og at genplanting derfor er umulig 
uden større ændringer af de fysiske forhold. 
 
Den afledte drift for et by træ er i etableringsfasen (første 3 år) ca. 1.500 kr./træ/år. Den 
efterfølgende årlige drift er meget afhængig af træart, plantested mv., men samlet er der 
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 behov for 70.000 kr. i årlig afledt drift. 

 
100.000 kr. af de afsatte midler i 2019 skal supplere Farum Hovedgade projektet i forhold 
til ny beplantning. 
 
250.000 kr. af de afsatte midler i 2020 skal supplere til realiseringen af UNMG 202 Renove-
ring af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af poppel allé. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 0,5 mio. kr.  
 
UNMG 104 – Rekreative stier i det åbne land 150 

Kommuneplan 2017 indeholder forslag til udbygning af stinettet uden for byerne. Netop 
bedre tilgængelighed til naturen og adgang mellem bydelene har der været et stort ønske 
om når borgerne svarer i undersøgelser og ved høringer.  
 
Midlerne anvendes til projekter, der forbedrer offentlighedens adgang til det åbne land, 
planlægning og realisering.  
 
Der er nedsat en stigruppe med et bredt udsnit af lokale interessegrupper, der færdes i na-
turen og er lokalkendte. Stigruppen kommer med input til, hvor det rekreative stinet kan 
opgraderes, eller hvor der mangler stier. Der bliver årligt afholdt møder med stigruppen. 

 
Den afledte drift til rekreative stier går til vedligehold af ny anlagte stier og sikre funktionen 
af de nye stier i forhold til tilgængelighed samt at informere om deres eksistens.  

 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 0,150 mio. kr.  
 

 

UNMG 105 – Vejrenovering  3.700 

Nærværende budget bruges til at holde kommunens vejnet – i alt ca. 160 km offentlige veje 
– i brugbar stand. Beregninger i VEJMAN, Vejdirektoratets vejoptimeringsprogram, viser, at 
der skal bruges ca. 5 mio. kr. årligt til renovering af asfaltbelægningerne for at bevare disses 
kapitalværdi. Beregningerne sker med baggrund i data for de enkelte vejes tilstand. Behovet 
for renovering af en vej afhænger især af trafikmængden, vejens bæreevne og det sidst ud-
lagte slidlags alder, herunder krakeleringer og revnedannelser i overfladen. Specielt lange 
vintre med skiftende frost- og tøvejr er med til at nedbryde vejene, når vand trænger ned i 
revnerne og fryser til is.  
 
Som det var været tilfældet i de foregående år, er der i driftsbudgettet medtaget 800.000 kr. 
til vejrenovering, som sammen med dette forslag vil bringe den samlede udbudssum for 
asfaltbelægningerne op på 4,5 mio. kr. årligt. Udgifterne der vedrører den private fællesvej, 
Kong Volmers vej, hvor Kommunen er medejer, skal afholdes på denne konto. 
Midler til renovering og opretning af fortove og cykelstier er udskilt i egen pulje UNMG 109  
”Pulje til forbedring af fortove og cykelstier”. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 3,7 mio. kr.  
 

 

UNMG 106 – Pulje ”Broer, bygværker og signalanlæg”  500 

Signalanlæg: Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på det kom-
munale vejnet gennem Værløse og Farum, at signalanlæggene fungerer optimalt. Det er der-
for nødvendigt at udskifte anlæggenes styresystemer og spoler i takt med, at de forældes og 
nedslides.  
 
I forbindelse med reparation og renovering udskiftes signallanterne til LED-lys der er lette-
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 re at se. Endvidere er de strømbesparende, og dermed CO2 reducerende. 

 
Myldretidstrafikken på Kirke Værløsevej/Kollekollevej gennem Værløse vil kunne afvikles 
mere glidende, såfremt signalanlæggene kobles endnu tættere sammen med prioritering af 
de største trafikstrømme. Det forudsætter en modernisering/udbygning af de eksisterende 
signalanlæg.   
 
Underføringer: I årene fremover vil der være et behov for en systematisk renovering af de 
kommunale underføringer af åer og vandløb under veje og stier.  
 
Bygværker: Puljen skal endvidere dække omkostningerne til tilstandsregistrering og løben-
de vedligehold af de kommunale broer og stitunneler. 
 
I 2018 blev puljen på borer og bygværker nedskrevet ekstraordinært til 0,1 mio. kr., da der 
særskilt blev ansøgt om midler til renovering af broen på Bistrupvej og tillige i 2019 er der 
ansøgt om midler til nedrivning og etablering af ny underføring på Slangerupvej.  
 
Hvert femte år er det lovpligtigt, at alle kommunens broer og bygværker gennemgås i for-
hold til tilstand (generaleftersyn). Yderligere opdateres data samt der beregnes et skades-
point for bygværkerne i forhold til fremtidige renoveringsprojekter.  Puljen på 0,5 mio. kr. 
for 2019 reserveres derfor til den lovpligtige gennemgang af samtlige bygværker (general-
eftersyn).   

 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 0,5 mio. kr.  
 
UNMG 107 – Pulje ”Reduktion af støj fra vejtrafik”  2.000 

Furesø Kommune ønsker at reducere støjgenerne fra trafikken. Indsatsen er fokuseret på de 
boliger som er støjbelastet af trafikstøj med 58 dB og derover.  
 
De afsatte midler anvendes til at 
• anlægge nye støjvolde og støjskærme 
• vedligeholde og genoprette eksisterende støjdæmpende anlæg (volde og skærme) 
• yde tilskud til støjafskærmning/-isolering af private boliger 
• måle og beregne støjbelastning samt muligheder for reduktion heraf, med henblik på 

ajourføring af Støjhandlingsplanen i 2019 og projektering af forslag til konkrete tiltag, 
f.eks. langs Kollekollevej og motorvejen nord for Slangerupvej  

 
Tillige skal Støjhandlingsplanen revideres i 2019 på grundlag af en revideret støjkortlæg-
ning. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 2,0 mio. kr.  
 

 

UNMG 108 – Pulje ”Trafiksikkerhedsindsats”  2.000 

Trafiksikkerhedsindsatsen omfatter en række konkrete tiltag, som udvalget prioriterer 
gennemført det pågældende år. I grundlaget for prioriteringen indgår blandt andet oplys-
ninger om, hvorvidt det enkelte tiltag vil reducere antallet af uheld, forbedre skolevejene 
eller vil forbedre trygheden for de svage trafikanter.  
 
I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd i 2017 blev det besluttet, at der skal 
nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg om støj. Udvalget skal færdiggøre sit arbejde inden årets 
udgang. Derefter vil Byrådet nedsætte et udvalg om trafik, der skal se på trafiksikkerhed, 
fremkommelighed og desuden inddrage reduktion af trafikstøj i deres arbejde. 
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 Der vil i de kommende år stadig være behov for, at der i budgettet afsættes midler til trafik-

sikkerhedsmæssige tiltag således, at Furesø Kommune kan fortsætte den positive udvikling 
med nedbringelse af antallet af uheld på kommunens veje. 
 
Trafiksikkerhedsindsatsen omfatter en række konkrete tiltag, som udvalget prioriterer 
gennemført det pågældende år. I grundlaget for prioriteringen indgår blandt andet oplys-
ninger om, hvorvidt det enkelte tiltag vil reducere antallet af uheld, forbedre skolevejene 
eller vil forbedre trygheden for de svage trafikanter. Mange af tiltagene er bragt i forslag af 
lokale beboere og grundejerforeninger.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 2,0 mio. kr.  
 
UNMG 109 – Pulje til ”forbedring af fortove og cykelstier” 1.000 

Kommunens fortove og cykelstier trænger til et løft, hvis Furesø Kommune skal være kendt 
for gode og trafiksikre forhold for cyklister og fodgængere. Da der gennem flere år har væ-
ret hårdt brug for vejrenoveringspengene til udlægning af slidlag på kørebanerne, trænger 
mange fortove og cykelstier i dag til en mere gennemgående opgradering.  
 
Fortovene på mange af de offentlige boligveje har ikke været renoveret, siden de blev anlagt 
i 1960’erne og 1970’erne. Fortovene har siden anlæggelsen været hårdt udsat for mange 
forskellige ledningsgravninger og kørsel med tunge køretøjer. Mange fortove har knækkede 
fliser og ujævnheder, som i værste tilfælde gør kommunen erstatningspligtig, hvis en borger 
falder over et fliseopspring. Endvidere er der mange fortove der ikke har tilstrækkelig lys-
ning (højde) på kantstenene til at bortlede regnvand.  
 
Arbejdet med at renovere fortove er omfattende og kostbart, da der er tale om brolæg-
ningsarbejde og dyre materialer (kantsten og fliser). I de fleste tilfælde vil det også være 
påkrævet at hæve/tilpasse indkørsler m.v. til de tilstødende ejendomme. Renovering af for-
tove beløber sig til 1.000 – 1.500 kr. pr. løbende meter afhængig af belægningstypen. 
 
For cykelstierne, der oftest er asfaltbelagte gælder, at mange er krakelerede og revnede og 
kun nødtørftigt vedligeholdt med lapning. Det betyder ujævnheder og nedsat komfort for 
cyklisterne. Det er muligt via kommunens digitale kort at indmelde huller og uhensigts-
mæssigheder. 
 
Der var oprindeligt afsat 2,0 mio. kr. i 2019, der er dog fremrykket 1 mio. kr. heraf til reno-
veringen af fortovene på Lillevangsvej i 2018.  Fra 2020 er der afsat 1,7 mio. kr. årligt til 
formålet.  
 
Opretning af fortove og evt. cykelstier koordineres med udlægning af slidlag på kørebaner-
ne på de samme strækninger. 
 
Der er i de senere år tillige gennemført renoveringer af fortove og cykelstier som led i større 
vejprojekter fx helhedsplanen for Farum Hovedgade og opgraderingen af Ballerupvej. Her-
udover er der som led i supercykelstiprojekter sket forbedringer på cykelstierne langs Bal-
lerupvej og Fiskebækvej.   
 
250.000 kr. af de afsatte midler i 2020 skal supplere til realiseringen af UNMG 202 Renove-
ring af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af Poppel Allé.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2019, stigende til 1,7 mio. kr. 
i 2020-2022.   
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 UNMG 110 – Pulje - ”Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)” 300 

Udvikling af nye byområder såvel som udvikling og/eller fortætning af eksisterende 
byområder udløser ofte behov for opgradering af nærtliggende veje, stier og kom-
munale arealer.  

 
Udbygning af den kommunale infrastruktur er som udgangspunkt en kommunal 
opgave. I nogle tilfælde vil der være mulighed for at indgå aftaler med de private 
investorer om at (med)finansiere nogle af anlægsarbejderne. I andre tilfælde kan 
der være tale om kommunale investeringer, som er indgået som en forudsætning i 
forbindelse med et kommunalt grundsalg. 

 
Kommunen vil i forbindelse med salg af grunde til byudviklingsformål opnå indtæg-
ter, hvoraf en del af disse kan dække de fornødne infrastrukturinvesteringer. Der 
kan dog være tidsmæssige forskydninger mellem infrastrukturinvesteringerne og 
salgsindtægterne.  

 
For at kunne færdiggøre Farum Hovedgade – Lillevangsvej (UNMG 115) i 2019 er 
der flyttet 1,1 mio. kr. af de oprindeligt budgetterede 1,4 mio. kr. (UNMG 110) for 
2019 til UNMG 115.   

 
I budget 2018-2021 blev der afsat 0,1 mio. kr., som dækker over vedligeholdelse af 
nye sti- og vejstrækninger, yderligere drift af signalanlæg og -installationer m.v.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. årligt i 
2020-2022.  
 

 

UNMG 111 – Supercykelsti ”Farumrutens forlængelse til Allerød”  3.900 
-1.950 

Målet for anlægsarbejdet er at skabe et sammenhængende net af supercykelstier i Nordsjæl-
land, der gør det mere attraktivt at køre på cykel mellem byerne.  Farumrutens forlængelse 
til Allerød er et vigtigt element i dette net.  
 
Forslaget er en del af den overordnede strategi Trafikplan 2013 -2017, i forhold til at frem-
me den grønne mobilitet. Forslaget er en del af Kommuneplan 2017 og en del af Visionspla-
nen for Supercykelstier 2017 – 2045.  
 
Farumruten byder på gode muligheder for kombinationsrejser. Undervejs passerer ruten 
tæt på en lang række stationer på S-togsnettet. Projektet vil først og fremmest understøtte 
denne kobling som følge af opgraderingen af selve ruten, men også via en kommunikations-
indsats, herunder skiltning og afmærkning af ruten, i tæt samarbejde med bl.a. DSB og Mo-
via.  
 
Der er opnået en medfinansiering på 50 % fra Vejdirektoratets Cykelpulje til anlægsarbej-
det. Derudover bidrager Furesø Kommune med 50 % til en række fællesudgifter for service-
tiltag på ruten, skiltning, evaluering mm.  
 
Allerød Kommune har udført en stor del af deres supercykelsti og afventer nu Furesø Kom-
munes andel. Allerød og Furesø kommune har indgået en samlet aftale og fået samlet tilsagn 
om puljemidler fra Vejdirektoratet.  
 
Udformningen af supercykelstien vil blive drøftet med de berørte grundejere og andre inte-
ressenter.  
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Den forventede effekt af anlægsarbejdet er en forøgelse af antallet af cyklister, herunder 
pendlercyklister, hvor potentialet er vurderet til en 25 % stigning i antallet af pendlere.   
 
Anlægsarbejdet udføres på sædvanlig vis, og når ruten er færdig i begge kommuner, vil der 
blive fulgt op på anlægsarbejdet med cykeltællinger i både Furesø og Allerød Kommune.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der netto afsat 1,950 mio. kr. i 2019 og 2,957 mio. 
kr. i 2020.   
 
 
UNMG 112 – Gl. Hareskovvej – opretning af vejkasse m.v. 1.200 

På baggrund af borgerhenvendelser er der foretaget en geoteknisk undersøgelse af stien 
langs Gl. Hareskovvej ovenfor Hareskovhallen, idet der er frygt for, at stien vil skride ned ad 
skråningen. 
 
De løbende besigtigelser og undersøgelsen viser tydeligt, at stien og belægningens tilstand 
ikke er stabil og langsomt skrider. Problemet er ikke af ny dato, da en rydning af beplant-
ningen på skråningen har blotlagt en interimsvæg, der tilsyneladende har været opsat 
øverst på skråningen for at holde stien på plads. Rydningen viste også, at den nuværende 
skråningsprofil ikke er tilstrækkelig til, at stien vil kunne holdes på plads. 
 
Der er behov for en genopbygning af stien og ombygning af skråningen med etablering af 
spunsvæg. Ligeledes vil det være nødvendigt med genbeplantning på skråningen.  
 
 I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2019.  

 

UNMG 113 – Renovering af vejbrønde og vejstik  800 

En velfungerende vejafvanding er vigtig, således at regnvand ledes hurtigt og effektivt til 
afløbssystemet. På denne måde holdes risikoen for oversvømmelser på private parceller på 
et minimalt niveau. 
 
I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har det vist sig, at vejafvandingssystemet 
skal udbedres og nogle steder udbygges i en hurtigere takt end tidligere antaget. Vejbrøn-
dene i store dele af det eksisterende vejnet er nedslidte og fungerer ikke optimalt. Samtidig 
har vejnettet over tid fået udlagt yderligere slidlag, som har bevirket, at kantstenslysningen 
langs vejene er formindsket og dermed ikke opfanger regnvandet i tilstrækkelig omfang.  
 
Novafos A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommu-
nens vejafvanding. Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede 
vejkloakstik og defekte vejbrønde. Disse skader skal udbedres så hurtigt som muligt, dels 
pga. udsivning af kloakvand og dels pga. risikoen for, at rotter slipper ud af kloaksystemet. 
 
Reinvesteringerne i vejafvandingssystemet skal koordineres med øvrige anlægsarbejder på 
den pågældende vejstrækning. En modernisering af vejafvandingen bør således ske samti-
dig med en eventuel omlægning af kloakledninger i vejen og under alle omstændigheder før 
udlægning af nyt slidlag.  
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 0,8 mio. kr.  
  

 

UNMG 114 - Renovering af bro ved Slangerupvej  4.300 

 
Kommunen har 28 broer og tunneller. En stor del af anlæggene er opført omkring 1970, og 
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 efterhånden præget af tidens tand i form af nedbrydning af betonen, korrosion af stålarme-

ring, og vandindtrængning, der yderligere accelererer den allerede igangværende nedbryd-
ning. 

 
Aktuelt er situationen mest kritisk for broen ved Slangerupvej. 

 
Der udføres genereleftersyn af alle bygværker hvert femte år, og på baggrund heraf særef-
tersyn på nogle broer, såfremt skadesudviklingen ikke kendes. Efter særeftersyn på broen 
ved Slangerupvej, har laboratorieanalysen af beton, fra dækket, vist tegn på kraftig ned-
brydning og broen skal nedrives, og en ny opbygges.  

 
En bæreevneberegning af broen på Slangerupvej viser, at broen ikke kan opretholde den 
nuværende trafikbelastning uden understøtning. Broen er på nuværende tidspunkt midler-
tidigt understøttet.  Broen foreslås renoveret i 2019. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 4,3 mio. kr. i 2019. 
 
UNMG 115 - Farum Hovedgade – Lillevangsvej  2.100 

Midlerne skal bruges til færdiggørelse af renoveringsprojektet for Farum Hovedga-
de / Lillevangsvej, herunder renovering af vejstrækning og kommunale pladser om-
kring Akacietorvet, etablering af fortov og cykelstier i begge sider hele vejen fra 
Akacietorvet til Ganløsevej samt forbedrede cykelfaciliteter og nyt byrumsinventar. 

 
Vejdirektoratets cykelpulje bidrager til projektet med samlet 3,0 mio. kr. Heraf er 
udbetalt 1,61 mio. kr. i 2015-2018 for arbejde udført i perioden 2015-2017. De re-
sterende 1,39 mio. kr. kan kun komme til udbetaling såfremt cykelsti og cykelinven-
tar udføres på hele strækningen fra Williams Plads til Ganløsevej.    

 
I perioden 2015 – 2018 er der realiseret / forventet udgifter til projektet på i alt ca. 
13,9 mio. kr., hvoraf de ca. 1,6 mio. kr. er udbetalt som støtte fra Cykelpuljen. Mid-
lerne er gået til projektering og udførelse af renovering af Farum Hovedgade på 
strækningen fra Williams Plads til vejen Akacietorvet, herunder renovering af vej-
brønde- og stik, etablering af sammenhængende cykelsti og fortov i begge sider af 
vejen med kantstensadskillelse til kørebane, renovering af vejbane, beplantning, 
belysning, skiltning mv. 

 
På den resterende strækning fra vejen Akacietorvet til Ganløsevej, som realiseres i 
2019, skal der ligeledes renoveres vejkasse, etableres fortov og cykelsti adskilt af 
kantsten i begge sider af vejen, ligesom der skal etableres mindre beplantningspro-
jekter samt cykel- og byrumsinventar langs hele strækningen fra Williams Plads til 
Ganløsevej. Ud fra tilbud fra entreprenør afgivet i 2017 er realiseringen af stræknin-
gen nu estimeret til 10,6 mio. kr., hvoraf de ca. 1,4 mio. kr. finansieres af midler fra 
Cykelpuljen.      

 
Midlerne på budget 2019 er en ekstrabevilling, da den allerede udførte del af projek-
tet i 2017-18 har vist sig dyrere at udføre end budgetteret, hvorfor der ikke er til-
strækkelige midler til at udføre den udestående renovering af strækningen fra vejen 
Akacietorvet til Ganløsevej. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2019 og en indtægt i 2020 på 
1,4 mio. kr.  
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UNMG 116 - Energioptimering og renovering af vejbelysningen  1.000 

Det betyder, at der årligt kan effektiviseres for 0,2 mio. kr. på driften af vejbelysningen. 
Denne besparelse skal effektiviseres fra 2020. 

 
Besparelsen skal opnås ved at få udskiftet kommunens mest energiforbrugende armaturer 
til LED. Ved udskiftning af disse indsatser forventes en tilbagebetalingstid på højest 5 år. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 1,0 mio. kr.   
  

 

UNMG 202 – Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af pop-
pel allé  

0 

Ved Olaf Becks Allé løber en cykelsti i eget tracé i det grønne areal ved siden af vejen. Cykel-
stien er omkranset af en markant allé beplantet med poppeltræer. 
 
Cykelstien blev anlagt for ca. 25 år siden og er sammen med poppelalléen fastlagt i lokalplan 
48 for første afsnit af Værløse Vest. 
 
Ved etableringen af cykelstien og alléen havde man ikke taget højde for poppeltræernes 
kraftige rodvækst. I dag er der store problemer med, at poppeltræernes rødder løfter be-
lægningen på cykelstien, og grundejerforeningerne i området, har rejst problematikken 
adskillige gange. De har samtidig også rejst problematikken omkring poppeltræernes tilta-
gende størrelse og deraf skyggegener for den lave rækkehusbebyggelse. 
 
Poppeltræerne er blevet så store nu, at man ikke bare kan skære de problematiske rødder 
over, uden at det vil have en konsekvens for træernes stabilitet og sundhed. Det vil sige, 
træerne bliver mere udsat for at vælte i blæsevejr. 
 
For at kunne renovere cykelstien vil det betyde, at poppeltræernes rødder enten skal skæ-
res over eller træerne kan udskiftes med nye træer af en anden træart. Afskæres de rødder 
som ødelægger belægningen, vil man som nævnt øge deres risiko for at vælte. Det må sam-
tidigt forventes, at den nye rodvækst fra poplerne igen vil ødelægge belægningen efter få år, 
så det vil være et tilbageværende problem. 
 
Udskiftning af alléen vil kræve ca. 120 nye træer. Valg af den nye allé beplantning skal ske i 
tæt samarbejde med grundejerforeningerne og Danmarks Naturfredningsforening. Det må 
anbefales at vælge en ny træart. 
 
Det forventes, at den samlede udgift vil være 1 mio. kr. Det foreslås, at projektet søges delvis 
finansieret af UNMG 103 – ”Pulje til genplanting af kommunale vejtræer” og UNMG 109 –
”Pulje til renovering af fortove og cykelstier”. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2020.   
 

 

UNMG 204 – Nye elmålere (lovkrav) 1.500 

Energistyrelsen har d. 10. december 2013 udsendt en bekendtgørelse, der pålægger nets-
elskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle el-forbrugere inden 
udgangen af år 2020.  
Der er ikke målere på Kommunes vejbelysningsanlæg. Det drejer sig om ca. 200 tændskabe, 
der skal tilpasses eller skiftes, så der kan monteres målere.  
Den samlede omkostning er estimeret til ca. 3,0 mio. kr. Projektet forventes at ville tage ca. 
6 måneder, fra opstart til færdiggørelse. Arbejdet skal udføres i sommermånederne, hvor 
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 det generer mindst muligt. 

 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 2020.    
 
Kommunale ejendomme  
  
UNMG 119 – Øget energirenovering og etablering af alternative energi-
former ved kommunens ejendomme 

13.500 

Energirenoveringen af kommunale bygninger udgør et centralt element i Furesø Kommunes 
klimaindsats og er grundlaget for, at det politisk vedtagne årlige reduktionsmål på 2 pct. af 
kommunens CO2-udledning kan nås. Der forventes desuden en besparelse på de årlige driftsud-
gifter til energiindkøb. Der har derfor de senere år generelt været afsat 5 mio. kr. årligt for at 
leve op til dette mål.  Denne pulje er nu opjusteret til 13,5 mio. kr. i 2019, stigende til 22,5 mio. 
kr. i 2020 – 2022.  
 
Forvaltningen har skabt mulighed for et alternativt projekt i det 20 ejendomme eller 78.798 
kvadratmeter har indgået i en energiscreening. Der skulle være et årligt potentiale for hovedpar-
ten af kommunens ejendomme for energiinvesteringer i 4 år på en samlet investering på 81 mio. 
kr., som efter de 4 år vil give en samlet årlig besparelse på 3,15 mio. kr. på el- og varmebudget-
terne, samtidig med at der vil blive løftet en del vedligeholdelsesopgaver i den forbindelse. Men 
det vil også være en fordel at reservere/prioriterer vedligeholdelsesmidler som understøtter 
energirenoveringerne, så der samlet leveres helhedsløsninger. 
 
Den samlede investering på 81 mio. kr. over 4 år vil være tilbagebetalt over 22-25 år, samt give 
en forventet CO2 reduktion på 475 tons årligt fra udgangen 2022. Dertil kommer en øget for-
bedring af kommunens vedligehold, på genopretningsområdet, når der energirenoveres. 
 
Konkret tilrettelægges indsatsen således, at potentialet for energiinvesteringer udarbejdes til 
konkrete aktiviteter som bl.a. vil bestå af vedvarende energi, pumpeudskiftning, skift af varme-
system,  belysningsudskiftning og -styring, udskiftning af ventilationsanlæg, facaderenove-
ring/vinduesudskiftning og mere komplette isoleringsløsninger, m.m. 
 
Udover ovennævnte konkrete tiltag understøttes følgende indsatsområder også af energirenove-
ringen:  
 
• At der sættes mål for gode parametre for indeklima og der udarbejdes handlingsplan i 

forhold til lyd, lys og luft i lokaler til undervisning, pasning, pleje, idræt m.v. 
• At der sættes relevante energicertificeringskrav til nybygnings- og renoveringsopgaver  
• At der fortsat overvåges og styres vand, varme, ventilation og lys centralt og automatisk 

for til stadighed at øge komfort og energieffektivisering 
• At der oprettes et netværk / en organisation af kompetencepersoner, der i forbindelse 

med drift af ejendommen har fokus på, hvordan der hele tiden kan spares på energien 
og sikre en sikker drift af de tekniske installationer i dialog med brugerne for at sikre en 
optimal energirigtig brugeradfærd. 

 
Ud over ovenstående optimeringer og reduktioner af energiforbruget (el og varme) på 1,5 
mio.kr. i 2019 stigende til 3,15 mio. kr., så understøtter disse optimeringer og reduktioner også 
en optimering af det samlede Facilitet Management område. Der reduceres samtidig 1 mio. kr. i 
energibudgettet fra 2019, som konsekvens af regnskabsresultatet (Forslag ØU5) forårsaget af de 
milde vintre.  
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 Hertil kommer, at det forventes at investeringerne kan give en af afledt driftsbesparelse på ved-

ligehold af kommunens ejendomme på 250.000 kr. om året. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 13,5 mio. kr. i 2019, stigende til 22,5 mio. 
kr. i 2020 – 2022.  
 
UNMG 120 Pulje – Midler til genopretning af folkeskolerne 
 

13.750 

Der er udarbejdet en samlet plan for anvendelse af midler med henblik på at sikre den bedst 
mulige renovering og vedligeholdelse af skoler ud fra en samlet oversigt over behov og 
trangsrækkefølge. Den samlede plan er udarbejdet bl.a. ud fra anbefalingerne fra samråd og 
Udviklingsudvalget for folkeskoler.  
 
I forlængelse heraf blev det ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttet at etablere 3 puljer 
til genopretning af bygninger, toiletter og legepladser i årene 2018-2021, som nu ses samlet i en 
udbudsplan som vedrører den 4 årige periode (2018-2021). 
 
Genopretningsmidler 
Kommunen råder over ca. 200 ejendomme, herunder 8 folkeskoler. Der er i alt tale om 270.000 
m2 etageareal, heraf ca. 82.000 kvm. som vedr. folkeskolerne, hvor kommunen har 
vedligeholdelses-forpligtelsen.  
 
Der er afsat genopretningsmidler på årligt på 10 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 som allerede er 
prioriteret til kommunens folkeskoler i forbindelse med trangsrækkefølgesagen fra marts 2018 
og indgår i en udbudsplan for perioden 2018-2021. Midlerne på 10 mio.kr. i 2022 er ikke 
prioriterede. 
 
Toiletter 
De senere års ændrede behov på skoleområdet har medført, at de nuværende faciliteter i og 
udenfor bygningerne ikke kan opfylde de aktuelle behov.  
 
Toiletpuljen har til formål at sikre et godt og ensartet serviceniveau på skoleområdet og under-
støtte elevernes trivsel i hverdagen, hvorfor der i 2014 og 2015 blev udarbejdet en liste over 
kvaliteten af toilet- og badefaciliteter på alle skolerne. 
 
Puljemidlerne på 1,75 mio.kr. i 2019, 2020 og 2021 er prioriteret til kommunens folkeskoler i 
forbindelse med trangsrækkefølgesagen fra marts 2018 og indgår i en udbudsplan for perioden 
2018-2021. Midlerne i 2022 er ikke prioriterede.  
 
Legepladser 
Furesø Kommune har ansvaret for ca. 80 legepladser placeret ved kommunens institutioner, 
skoler og i parker.  
Ved budgetvedtagelsen i 2011 blev det vedtaget at afsætte en årlig pulje til renovering af lege-
pladserne på basis af en trangsrækkefølge for kommunens legepladser, som blev videreført i 
2012, 2013 og 2014. I 2013 blev der fremrykket 2 mio. kr. til legepladsrenovering fra 2016 til 
2013.  
Puljemidler til legepladser på 2 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 er allerede prioriteret til 
kommunens folkeskoler i forbindelse med trangsrækkefølgesagen fra december 2017 og marts 
2018 og indgår i en udbudsplan for perioden 2018-2021. Midlerne i 2022 er ikke prioriterede.  
 
Midlernes anvendelse vil ske i tæt samråd med ledelse og medarbejdere, samt bestyrelserne på 
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 skolerne.  

 
Midlernes formål er at fremme renovering og modernisering af kommunens bygninger, forbedre 
læringsmiljøerne samt fastholde kapitalværdi, p.t. på folkeskolerne. Tilbagevendende 
renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og harmoniseret serviceniveau 
og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø overfor brugerne af de forskellige kommunale 
bygninger.  
 
Der afsættes hvert år penge til alm. vedligeholdelse af kommunens bygninger og udearealer 
(Ejendomme). Vi bruger i gennemsnit 112 kr./m2 til velvedligeholdelse af ejendomme.  
Med opprioriteringen af vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet imødegås en del af nedslid-
ningen, ved at der over de næste 4 år afsættes et gennemsnitlig årligt beløb til genopretning af 
kommunens ejendomme på ca. 15,4 mio. kr., så der i alt anvendes 168 kr. pr. kvm. I gennemsnit 
pr. år i årene 2019-2022.  
 
Behovet for renovering og fornyelse af bygningerne vurderes løbende. Der er blevet udført en 
screening i sommeren 2015 af kommunens samlede genopretningsbehov, og ny 
bygningsgennemgang er under udarbejdelse her i 2018 som forelægges i september 2018.  

 
Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres.  

 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 13,750 mio. kr. i 2019-2021.   
 
MPT 121 – Pulje - Genopretning af kommunens ejendomme 0 

Kommunen råder i dag over ca. 200 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale 
om 270.000 m2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af størstedelen.  

 
Forslaget har til formål at fremme renovering og modernisering af kommunens bygninger samt 
sikre kapitalværdien. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde 
et godt og harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø overfor brugerne 
af de forskellige kommunale bygninger.  
 
Behovet for renovering og fornyelse af bygningerne vurderes løbende. Der er blevet udført byg-
ningssyn på 80 % af de 270.000 kvm  i løbet af 2018 og de resterende 20 % vil være udført me-
dio 2019 så det samlede vedligeholdelsesbehov er blevet opdateret.  

 
Der har i 2018 været bevilget 24,5 mio. kr. til genopretning, toiletter og legepladser på folkesko-
ler i 2018 og 13,75 mio. kr. i 2019-2021. Dette niveau på 13,75 mio.kr. ønskes videreført i 2022 
og frem til anvendelse og prioritering på alle kommunens ejendomme til genopretning, toiletter 
og legepladser. 
 
I budgetperioden 2018-21 er det aftalt, at alle genopretningsmidlerne anvendes til skoler og 
dagtilbud. Samlet vil der i de kommende 4 år anvendes cirka 260 mio. kr. til nyetablering, reno-
vering og vedligeholdelse af disse områder. Det er i budgetaftalen ligeledes aftalt, at der udar-
bejdes en samlet oversigt over behov og trangsrækkefølge. 
 
Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres. 
 
I den vedtagne anlægsprogram 2019 – 2022 er der afsat 13,750 mio. kr. i 2022.  
 

 

UNMG – 122 Tagrenovering og solceller (Hareskovhallen og Farum Svøm- 0 
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 mehal) 

Der er afsat 13,5 mio. kr. i budget 2020. Investeringen til nedenstående projekter i 2020 
forventes at give en årlig økonomisk besparelse på 0,3-0,5 mio. kr. fra 2020, alt efter omfanget 
af solceller. 

 
Beskrivelse af projekterne i 2020: 

 
Tagrenovering samt etablering af solceller på Farum Svømmehal. Tag vurderes udtjent/nedslidt 
med en restlevetid på 4-5 år. Forvaltningen anbefaler, som forebyggende tiltag, en udskiftning 
af tagbelægning inden nedbrud. Ved samme renoveringsarbejde anbefales en efterisolering til 
tidssvarende energikrav. Bygningens beliggenhed samt tagets hældning opfylder optimale 
forhold for et solcelleanlæg.  
 
Tagrenovering samt etablering af solceller på Hareskovhallen. Tag vurderes udtjent/nedslidt 
med en restlevetid på 3-4 år. Kommunale ejendomme anbefaler, som forebyggende tiltag, en 
udskiftning af tagbelægning inden nedbrud. Ved samme renoveringsarbejde anbefales en 
efterisolering til tidssvarende energikrav. Bygningens beliggenhed samt tagets hældning 
opfylder optimale forhold for et solcelleanlæg.  
 
Investeringer i energibesparende tiltag kan lånefinansieres.  
 
I forhold til solceller skal der sikres godkendelse hos Energistyrelsen inden opsættelse af 
solceller og det kræver en selvstændig selskabsdannelse pr. solcelleanlæg med mindre 
Energistyrelsen vil give dispensation.  
 
I den vedtagne anlægsprogram 2019 – 2022 er der afsat 13,750 mio. kr. i 2020. 
 

 

UNMG 123 Pulje - Tilgængelighedsplan for handicappede 500 

Furesø Kommune har som den første kommune i landet foretaget en systematisk 
gennemgang af tilgængeligheden til de mest besøgte kommunale ejendomme. Der er 
anvendt en metodik, som allerede anvendes af turist-, restaurations- og hotelbran-
chen og som derfor er velkendt for brugerne. Der er tale om en mærkningsordning, 
som karakteriserer forholdene på en kort og klar måde, som nu er opsat på alle byg-
ningerne. 
 
Tilgængelighedsarbejdet tilgodeser de 15 % af danskerne, som har en funktionsned-
sættelse indenfor følgende syv grupper af handicappede: 
 

- Kørestolsbrugere 
- Gang-, arm- og håndhandicappede 
- Synshandicappede 
- Hørehandicappede 
- Personer med astma og allergi 
- Udviklingshandicappede 
- Personer med læsevanskeligheder 

 
Der udarbejdes årligt en plan for udførelse af projekter for tilgængelighed. Planen 
udarbejdes i tæt samarbejde med Furesø Handicaporganisation. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 0,5 mio. kr.  

 



Furesø Kommune - Budget 2019 
Anlægsprogram 

 
 

73 
 

 
  
UNMG 124 Rottebekæmpelse i kommunale ejendomme 1.500 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 913 af 27. juni 2016 om forebyggelse og bekæmpelse af 
rotter, pålægger kommunerne i Danmark at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. Kommu-
nen skal udarbejde en handlingsplan indeholdende en række mål for forebyggelse og bekæm-
pelse af rotter og offentliggøre handlingsplanen på kommunens hjemmeside. 
 
Forvaltningen har i henhold til jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, som grund-
ejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsat rottespærrer i forbindelse med kom-
munale skoler, plejehjem, daginstitutioner. 
 
Handlingsplanen for 2017-2019 lægger op til en forøgelse af den myndighedsmæssige indsats 
bl.a. ved at gennemgå de kommunale ejendomme, hvor der ikke allerede er rottespærrer, med 
henblik på muligheder for forbedret rottesikring.  
 
Når rottespærrerne er etableret, bliver der tegnet en servicekontrakt der vil indeholde en årlig 
rensning samt kontrol af rottespærren. Udgifterne til drift, vedligeholdelse og fornyelse af rotte-
spærrerne vil fremover blive afholdt over budgettet til vedligehold af kommunens ejendomme. 
Denne forøgede afledte drift på 0,2 mio. kr./år blev indarbejdet i budget 2018. 
 
Det er politisk besluttet at afsætte et engangsbeløb til formålet, herunder montering af rotte-
spærrer på alle kommunale ejendomme, på 1,5 mio. kr. Der kan i den forbindelse blive behov 
for at afholde udgifter til følgearbejder relateret til rottesikringen som f.eks. udbedring af rør og 
brønde i forbindelse med projektering og opsætning af rottespærre. Forvaltningen forventer at 
starte gennemgang af kommunens ejendomme i slutningen af 2018 for at afklare omfanget og 
mulighederne med henblik på i 2019 at udbyde arbejderne. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2019.   
 

 

UNMG 125 Ny daginstitution Sydlejren 20.500 

Byrådet besluttede i december 2017, at der skulle arbejdes videre med placeringen af instituti-
onspladser i den bevaringsværdige ”Officersskole” ved Perimetervej, idet der supplerende hertil 
skulle arbejdes videre med mindre institutioner på andre lokaliteter herunder mulighed for en 
skov-børnehave. 

 
Overvejelser i forhold til supplerende mindre institutioner og skovbørnehave i området vil tager 
afsæt i den kommende befolkningsprognose og rapporten fra Udviklingsudvalget for fremtidens 
dagtilbud.  
 
Der er frigivet 7 mio. kr. i 2018, der anvendes til forundersøgelser, købssum for Officersskolen, 
oprensning af evt. forurening samt projektering og udbud af opgaven. 

 
Det skal bemærkes, at købssummen der udgør 5 mio. kr. deles mellem med Freja Ejendomme og 
Kommunen. 

 
Idet daginstitutionen skal stå færdig allerede i starten af 2020, vil en større del af udgifterne 
ligge i 2019. Fordelingen af budgettet forventes derfor at fordele sig med 20,5 mio. kr. i 2019 og 
26,0 mio. kr. i 2020. 

 
Driftsudgifter dækker forbrugsudgifter og nødvendige servicebesøg, opvarmning, opsyn, rengø-
ring, affaldshåndtering, administration, el, vand, varme, ventilation og vedligehold. Også det 
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 forventede driftsbudget kan forventes at ændre sig i takt med at vi får fastlagt byggeriet. 

 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2019 og 26,0 mio. kr. i 
 2020.    
 
UNMG 207 – Affaldssortering på kommunens egne institutioner 1.500 

Kildesortering mindsker ressourceforbruget, og CO2-udledningen reduceres til gavn for klimaet, 
miljøet og er i tråd med kommunens grønne profil samt understøtter FN’s verdensmål nr. 12 - 
ansvarligt forbrug og produktion. Af Bæredygtigheds- og Klimahandlingsplanen 2016-2017 
fremgår det, at som kommunens største arbejdsplads har Furesø Kommune et særligt ansvar for 
at gå foran med gode eksempler på bæredygtige og klimavenlige løsninger. Kommunen bidrager 
hermed til opfyldelse af regeringens ressourcestrategi og emballagedirektiv. 
 
Med henvisning til Furesø Kommunes Affaldsplan 2013-2024 om kildesortering på kommunens 
virksomheder blev der i efteråret 2017 igangsat pilotprojekt i daginstitutionen Krudthuset og 
implementeret kildesortering ved indflytning på Rådhuset og Jobcenteret. Her sorteres i papir, 
glas, metal, plast, mad- og restaffald samt pap.  
 
I Jobcenteret blev der inden indflytningen i det nye Jobcenter fundet en løsning som har vist sig 
at fungere. Opstarten bestod af fire fraktioner: rest, mad, plast og pap og er sidenhen blevet 
suppleret med glas og metal. 
 
Desuden arbejdes der på etablering af en fælles containergård ved Søndersøskolen, Værløse 
Svømmehal, Villa Solhøj, Furesøskolen og Søndersøhallerne, så der kan startes kildesortering på 
disse institutioner også. Der er truffet beslutning om placering af en fælles containergård. Be-
slutning og indkøb af indendørsbeholdere afventer etablering af de udendørs faciliteter. 
 
Dertil følger etablering af sortering på Lille Værløse Skole. Lille Værløse Skole har meldt sig på 
banen ved at have lavet en affaldsanalyse af alle skolens årgange. Skolen har allerede et stort 
affaldsskur, som kan bruges uden ændringer. Der arbejdes med 8. klasses elever om at designe 
håndteringen og vælge testbeholdere. En egentlig implementering forventes at kunne gennem-
føres efter sommerferien. 
 
På baggrund af erfaringerne fra Krudthuset er der aftalt og bestilt beholdere til Kirke Værløse 
Børnehus, som er meget engagerede i at komme i gang med affaldssortering. Så snart beholder-
ne er ankommet, implementeres det i institutionen. 
 
På baggrund af erfaringerne fra pilotprojekterne lægges der op til, at der indføres kildesortering 
på alle skoler og daginstitutioner fra 2018 og ind i 2019 samt efterfølgende i resten af kommu-
nens ejendomme i 2019 og 2020. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020.    
 

 

UNMG 209 – Genopretning af daginstitutioner 3.500 

Kommunen råder i dag over ca. 200 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale 
om 270.000 m2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af størstedelen.  

 
Forslaget har afsæt i det politiske arbejdsprogram vedrørende dagsinstitutioner og har til formål 
at fremme renovering af kommunens ejendomme primært daginstitutioner samt sikre kapital-
værdien. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og 
harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø overfor daginstitutionerne 
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 og brugerne af de forskellige kommunale ejendomme.  

 
Der afsættes hvert år midler til almindelig vedligeholdelse af kommunens bygninger og udearea-
ler (Ejendomme). Vi bruger 112 kr./m2 i forhold til normal middel niveau på 148 kr./m2. for 
velvedligeholdte ejendomme. Da vedligeholdelsesmidlerne kun modsvarer en del af nedslidnin-
gen afsættes der årligt et beløb til genopretning af kommunens ejendomme på 16,25 mio. kr., så 
der i alt anvendes 171 kr. pr. m2. I gennemsnit pr. år, de næste 4 år.  

 
Behovet for renovering og fornyelse af ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført en 
screening i 1. halvår 2018 af daginstitutioner, skoler m.fl. svarende til 220.000 af kommunens 
samlede m2 på 270.000. Den screening viser, at der er behov for at sætte yderligere ind over for 
daginstitutionerne de kommende år. 

 
På den baggrund foreslås afsat en bevilling på 3,5 mio. kr. til genopretning af daginstitutioner i 
2019-2022.  

 
Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der årligt afsat 3,5 mio. kr. 
 
UNMG 210 – Farum Vejgaard  1.300 

En arbejdsgruppe bestående af Farum Vejgaards ledelse, medarbejdere og forældre har 
udarbejdet to scenarier for de fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard. I tråd med 
Furesømodellen for borgerinddragelse fik Udvalget for dagtilbud og familier fremlagt 
arbejdsgruppens forslag til renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard, samt en 
beskrivelse af muligheden for at flytte afdelingen til Turbodragen ved udvalgets 1. be-
handling på møde i marts 2018. 

Scenarie for fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard 

Arbejdsgruppens scenarie: 

• Forslag til renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard: Gruppen har udarbejdet for-
slag som indebærer en række mindre løftestænger, der vil kunne forbedre læringsmiljøet, 
fleksibiliteten i driften og en række andre praktiske elementer i Farum Vejgaard væsentligt. 

I forhold til scenariet gør forvaltningen opmærksom på følgende: 

• Ny befolknings- og dagtilbudsprognose: I marts 2018 godkendte Byrådet befolk-
ningsprognosen for 2019-2030. Af sidste års dagtilbudsprognose fremgik det, at der 
blev forventet et øget børnetal frem mod år 2024, hvilket ville skabe behov for øget 
kapacitet. Efter 2024 var det dog vurderingen, at børnetallet igen ville falde. Med 
den nye befolkningsprognose, og den deraf følgende dagtilbudsprognose, tyder det 
dog på, at børnetallet fortsat vil stige også efter 2024 i Værløse. Der er lagt planer 
for at imødegå kapacitetsudfordringerne i Farum frem mod 2024, men hvis børnetal-
let fortsat stiger dér også efter 2024, skal det overvejes, hvordan denne kapacitets-
udfordring bedst løses. 

• Anbefalinger fra Udviklingsudvalget for dagtilbudsområdet: Udvalget for dagtilbud 
og familier godkendte på møde i april 2018, fire anbefalinger fra Udviklingsudvalget, 
vedrørende fremtidig institutionsstruktur i Furesø, herunder anbefalinger ift. byg-
ninger og beliggenhed samt indretning. Anbefalinger danner grundlag for det videre 
arbejde med renovering og nybyggeri af dagtilbud i Furesø Kommune. 
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• Byrådets arbejdsprogram for 2018 – 2021: I byrådets arbejdsprogram er der formu-

leret målsætninger om gode fysiske rammer i vores dagtilbud, og der skal i den for-
bindelse udarbejdes en samlet plan for renovering og vedligehold af daginstitutio-
ner. Planen skal jf. arbejdsprogrammet fremlægges i september 2018. 
 

• Ovenstående punkter indgår i fremlæggelsen af det videre forløb herunder. 
Jævnfør beregninger andrager forslaget udgifter til ombygning på 1,3 mio. kr. Herudover 
vil der de kommende 4 år være et behov for renovering og istandsættelse af Farum Vej-
gaard. Der er i dette forslag ikke taget stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser her-
af. Dette vil blive afklaret inden det endelige forslag forelægges politisk i august 2018. 

I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2019.  
 
UNMG  211 – Kildehuset ombygning og vedligehold 2.400 

Det er besluttet af Byrådet, at flytte Kildehuset til Bifrost bygningen som er beliggende 
ved Solvangskolen.  

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kildehusets medarbejde-
re og ledelse samt forældrerepræsentanter med henblik på at udarbejde skitseprojekt. 
Arbejdsgruppernes ønsker fra de tidligere scenarier skal indgå i den videre proces, så 
alle muligheder for at få skabt et godt dagtilbud med gode pædagogiske læringsmiljøer 
for børnene medtages.  
 
Pt forventes de ændrede indretninger i Bifrost at omfatte etablering af grupperum, toi-
let og puslefaciliteter samt et produktionskøkken, der kan fungere som madordning i 
institutionen. Herudover anbefales det, at der etableres en liggehal til vuggestuen, og at 
legepladsen bliver indrettet med legeredskaber, der kan matche de behov, der er for 
børnenes leg, læring og udvikling i udearealet. Endvidere vil rummene med dette forslag 
fremstå gode, indbydende og inspirerende for børnene. 
 
Omkring trafikafviklingen anbefales det, at der bruges samme løsning som Røde Sol, der 
pt. er midlertidigt genhuset i Bifrost, anvender. Det betyder, at forældrene parkerer en-
ten ved Farum Squash Klub eller ved Paletten/Børnehusene. Der er yderligere 2 handi-
capparkeringspladser ved Solvangskolen, der kan anvendes for forældre med dette be-
hov. 
 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2019.  
 

 

UNMG 213 – Solvangskolen og FFO Sol ombygning og vedligehold 
 

0 

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan, 
som danner grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for dagin-
stitutionerne i Furesø. I handleplanen ønskes en redegørelse for, hvorledes de eksisteren-
de bygninger ved Solvangskolen samlet set kan bringes i spil for at forbedre samspillet 
mellem skole, FFO og en evt. fremtidig daginstitution i området - samtidig med, at det 
stærke islæt af frilufts- og fritidsarealer bevares. I forlængelse af dette blev der nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af forældrerepræsentanter fra forældrerådet og skolebestyrelsen, 
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 medarbejdere fra både FFO og skole samt ledelsen. 

I tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse fremlagde arbejdsgruppen tre scenarier 
for de fremtidige fysiske rammer for Solvangsskolen for udvalget på mødet den 6. marts 
2018 som led i sagens 1. behandling. 

På Udvalget for skole og ungdomsuddannelses 2. behandling af sagen i maj 2018 blev det 
besluttet at arbejde videre med følgende scenarie: 

Løsningen indebærer, at FFOen får lokaler i Solvognen og Talehuset, og at udearealet 
udvides til også at inddrage asfaltarealet mellem skolen og boldbanerne. Bifrost frigøres, 
og kan anvendes til andre formål. Dette scenarie fordrer, at der findes alternative løsnin-
ger for de funktioner, der i dag er i Talehuset. 

 
Anbefaling fra Udviklingsudvalget på skoleområdet 
Udvalget for skole og ungdomsuddannelse behandler på udvalgsmøde anbefalingerne fra 
Udviklingsudvalget på skoleområdet. Særligt udviklingsudvalgets anbefaling nr. 2 ”Læ-
ring skal fremmes gennem gode fysiske rammer” vil være relevant at holde sig for øje i 
beslutningen om de fremtidige fysiske rammer for Solvangskolen. 

Anbefaling fra forvaltningen 
Det er forvaltningens vurdering er, at man skal tænke sig godt om inden der skal ske om-
bygninger på Solvangskolen og/eller Talehuset til at indeholde FFO, idet der vil være en 
økonomisk og sundhedsmæssig udfordring ift den eksisterende PCB i bygningsdelene. 
Den valgte løsning til håndtering af PCB-problemet har været at indkapsle PCB i byg-
ningsdelene, men ikke fjernet den. Dermed anbefales det, at der kun udføres absolut nød-
vendige ændringer i de eksisterende bygninger. Det er vurderingen, at scenariet vil kunne 
løse et fremtidigt kapacitetsbehov, dog bør omfanget af tilbygninger og udvidelse af le-
gepladsen tilpasses det reelle behov. 

Forvaltningen anbefaler, at der i værksættes næste fase med en brugerproces der ud-
gangspunkt i rammerne af skolens scenarie og den bevilgede økonomi. De relevante inte-
ressenter bliver involveret det øjeblik midlerne er bevilget. Der arbejdes derfor videre 
med Solvognens indretning og der overvejes en tilbygning til Solvognen og så evt. rive 
Talehuset ned på grund af PCB, hvis det giver bedre mening. I den forbindelse skal de 
nuværende brugere – Talepædagogerne, anvises nyt sted. 

Ombygning, nedrivning og tilbygning anslås til en pris på 7 mio. kr., og så er der afsat et 
anslået beløb på 5 mio. kr. til Solvangskolens arbejdsgruppes forslag om et udeareals 
projekt med etablering af multibaner, klatrevæg, parkour og skov og huleområde til FFO 
m.fl., så det samlede projekt bliver på anslået 12 mio.kr. 

 

I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2020 og 2021. 

UNMG 214 Reparation af facadepartier og vinduer på Bybæksskolen 750 

For 8-10 år siden blev skolen som funktion flyttet fra Bybækskolen, og lokalerne har i en periode 
stået ubenyttede hen. I 2013 blev det besluttet at tage Stien i brug til bl.a. foreningsbaserede 
aktiviteter. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at ibrugtagningen var midlertidig. Bybæksko-
len har siden da også været anvendt til midlertidig placering af funktioner såsom byrådssal og 
byggekontor. 
 
Drift- og vedligeholdelsesmæssigt har bygningen i perioden tillige været prioriteret som en 
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 ejendom, der er taget midlertidigt i brug. Det vil sige, at vedligehold og genopretning har været 

holdt på et minimum. Den nuværende stand af bygningen bærer præg af, at vinduer og facade-
partier flere steder er i dårlig stand og bør udskiftes inden for de næste par år, ligesom der flere 
steder er rådskader. Vinduerne og facaderne er derfor så nedslidte, at forfaldet øges år for år 
med stor hast. Tag og kælder kan holde nogle år endnu, men begge dele er i dårlig stand. Der er 
primært kun naturlig ventilation i dag i Bybækskolen, med stor variation på varme og kolde loka-
ler alt efter vejrliget.  
 
Bybækskolen ønskes anvendt midlertidigt i yderligere 3-5 år, da det er besluttet, at Karrierelæ-
ringsmiljø, Ungdomsskole/Sprogskole og Fontænehusets trykkeri flytter ind på Bybækskolen for 
en midlertidig periode på 3-5 år. Lokalerne indrettes til institutionernes brug med det perspek-
tiv, at de kun skal være der i 3-5 år.  
 
Der er følgende udgifter: 
 

• Reperation /udskiftning af vindues- og facadepartier – anslået til 1,5 mio. kr. indenfor de 
næste par år til akut renovering af hensyn til den videre midlertidige anvendelse  

 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 0,750 mio. kr. i 2019 og 2020.   
 
UNMG 215 Furesøskolen - flytning til nye lokaler 1.100 

Elevgruppen på Furesøskolen er elever, der som alternativ til Furesøskolen, vil være i 
målgruppen for at blive visiteret til et eksternt skole/dagbehandlingstilbud. En stor del af 
eleverne har en udadreagerende adfærd. Det er derfor vigtigt, at indsatser, der har til for-
mål at tilbagesluse dem i almenområdet forberedes og følges grundigt af medarbejdere 
fra Furesøskolen.  

Det er derfor et stort ønske for Furesøskolens personale, at tilbuddet samles i et hus, i 
stedet for som nu, at være spredt i tre bygninger. En samling af tilbuddet vil give en langt 
større mulighed for at afse ressourcer til at arbejde med inkluderende løsninger i almen-
området, i form af hel eller delvis deltagelse i undervisningen i almenskolen med støtte 
fra en medarbejder på Furesøskolen. Medarbejderne fra Furesøskolen vil, med deres spe-
cialpædagogiske kompetencer, kunne tilføre almenskolen en viden om hvordan der tilret-
telægges en undervisning, som i højere grad tager hensyn til også denne gruppes udfor-
dringer. På sigt kunne dette være med til at mindske segregeringsgraden til eksterne sko-
le/dagbehandlingstilbud. 
Dette er i ringe grad en mulighed i de nuværende bygninger, da personalebesætningen i 
de enkelte børnegrupper bliver for sårbar i de nuværende rammer. 

Derudover vil en samling af Furesøskolen i én bygning betyde, at der gives mulighed for 
at arbejde med mere differentieret og fleksibel holddeling, på tværs af alder og kompe-
tencer hos den enkelte elev, som kan udvikle eleverne på Furesøskolen til i højere grad at 
blive i stand til at kunne indgå i et alment skoletilbud på sigt. En vigtig pointe i denne 
sammenhæng er, at mange af Furesøskolens elever har dobbeltdiagnoser, som fx både 
ADHD og autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder, udover deres socioemotio-
nelle udfordringer. Muligheden for at arbejde mere differentieret kan være med til at mål-
rette undervisningen til den enkelte elevs udfordringer og give eleven konkrete ”værktø-
jer” til at kunne mestre at være i et alment undervisningsmiljø. 

Medarbejderne er ligeledes orienteret om overvejelserne og bakker op om en eventuel 
flytning med baggrund i ovenstående overvejelser. 

 



Furesø Kommune - Budget 2019 
Anlægsprogram 

 
 

79 
 

 
 Flytning af Furesøskolen og en mindre ombygning og opgradering af lokalerne i Tivoli-
huset er vurderet til 1,1 mio. kr. (Flytning, behandling af overflader indvendigt, flytte 
tekniske installationer, udbedring af eksisterende køkken, nedtagning af væg m.v). 

I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2019 
 
UNMG  216  Ny skovbørnehave i Jonstrup 2.000 

Byrådet besluttede i december 2017, at der skulle arbejdes videre med placeringen af instituti-
onspladser i den bevaringsværdige ”Officersskole” ved Perimetervej, idet der supplerende hertil 
skulle arbejdes videre med mindre institutioner på andre lokaliteter herunder mulighed for en 
skov-børnehave. 

 
Det fremgår at det politiske arbejdsprogram, at der skal arbejdes for etablering af skovbørneha-
ver – herunder også kommunale – eller skovgrupper i de eksisterende institutioner.  

 
I forlængelse af denne beslutning har administrationen arbejdet med et forslag, der går ud på at 
etablere en skovbørnehave i en bygning ejet af Naturstyrelsen ”Jægerhytten bygning 145” ved 
Perimetervej.  Bygningen er placeret tæt på både Krudthuset og Officersskolen. 

 
Den nye skovbørnehave tænkes organiseret som en del af Krudthuset, hvor Jægerhytten anven-
des i en turnusordning for børnehavebørnene fra Krudthuset. Ved hele tiden at have op til 40 
børn i Jægerhytten kan der etablere de ekstra pladser, som befolkningsprognosen fra marts 
2018 estimerer, at der bliver brug for i Jonstrup/Sydlejren, når børnetallet er højest omkring 
2023/24. 

 
Efterfølgende forventes børnetallet i Jonstrup/Sydlejren at falde igen, mens det forventes at 
stige i andre dele af Værløse. På dette tidspunkt kan det overvejes at tilknytte Jægerhytten til 
andre institutioner i Værløse. 

 
Tanken er, at alle børn i Krudthuset får glæde af Krudthusets grønne profil ved at komme i tur-
nus i Jægerhytten. Samtidig er alle børn fast tilknyttet Krudthuset og kan øve/lære de færdighe-
der her, som det kan være svært at træne i det udendørsmiljø, som Jægerhytten tilbyder. 

 
Hele flyvepladsområdet er en guldgrube i sig selv. Der er masser af ´’kød’ på til naturopdagelser 
og kropslig udfoldelse overalt derude. Nogle steder, der kunne overvejes som udflugtsmål, kræ-
ver en cykeltur – dvs. ladcykler til de mindste børnehavebørn. 

 
Såfremt en lokalplanproces sættes i værk september 2018, vil det være muligt at tage skovbør-
nehaven i brug med udgang af 2019. 

 
Før ibrugtagning af bygningen vil det være nødvendigt at ombygge og renovere denne, og sam-
tidig skal der etableres hegn og bålhytte mm. Der kan på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes 
budget for sagen, da den er for uspecificeret, men det umiddelbare skøn er, at det vil koste ca. 
4,5 mio. kr. (180 m2 x 25.000 kr.) såfremt ejendommen lejes og der skal ske en istandsættelse.  
En prissætning vil kræve en konkretisering af projektet. Dertil kommer årlig drift, da der er tale 
om nye kvadratmeter, og det vurderes at der bør tilføres 650 kr. pr. m2, dvs. 117.000 kr. i årlig 
drift til en ny institution. Hertil skal lægges den årlige betaling af husleje hvor størrelsesordenen 
pt. er ukendt. 

 
I det vedtagne anlægsprogram 2019-2022 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020.  
  

 

UNMG 126 – Fremtidens Genbrugsstationer 0 
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Furesø Kommunes affaldsplan 2013-2024 har som indsatsområde at udbygge eller flytte 
genbrugsstationerne. Forvaltningen gennemførte i 2013 en analyse af 3 scenarier, der 
førte til en beslutning i det daværende Miljø-og teknik- og erhvervsudvalg udvalg om 2 
genbrugsstationer i kommunen. 

 
Forvaltningen gennemfører op til forhandlinger 2020-23 en analyse af mulighederne for at ud-
bygge, flytte eller samle genbrugsstationer. 

 
Behovet for en analyse udspringer blandt af, at Værløse Genbrugsstation har problemer i for-
hold til  den gældende miljøgodkendelses støjkrav og pladsens størrelse er blevet en begræn-
sende faktor i takt med kravet om, at genbrugsstationerne i hele Vestforbrændingens opland 
skal sortere i flere fraktioner for at forbedre miljøgevinsten ved genanvendelse og øge mulighe-
derne for afsætning.  
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   uresø Kommunes organisation 
 
 
Figur 10: Organisationen i Furesø Kommune består af en direktion, seks fagcentre og to ressourcecenter. 
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Tabel 18: Takster  
I hele kr. inkl. moms 2018 2019 

  2018-priser 2019-priser 

      
Økonomiudvalget     
      
Nyttehaver     
Jonstrup     

Pensionister og efterlønsmodtagere betaler ikke. (Ikke udlejede haver er ifølge 
lejeaftalen fritaget for betaling til kommunen.) pr. have 300 300 

Ryget Skovby pr. have 300 300 
Gregersminde pr. have 250 250 
     
Gebyr    
Ved rykkere pr. stk. 250 250 
Ved rykkere uden udlægsret 100 100 
Sundhedskort pr. stk. 190 200 
Legitimitetskort til unge under 18 år* pr. stk. 150 150 

Vielser (gebyr når begge parter ikke er tilmeldt folkeregister i DK) pr. stk. 500 500 

 Underretning om udlæg 450 450 
   
Pas (lovbestemt, pris jf. borger.dk)    
Børn og unge mellem 0 – 11 år (+foto = 255 kr.) 115 115 
Børn og unge mellem 12-17 år (+foto = 280 kr. ) 141 142 
Voksne mellem 18 og 64 år pr. stk. (+foto=765) 626 627 
Voksne over 65 år pr. stk. (+foto=515) 376 377 
     
Kørekort (lovbestemt jf. færdselsstyrelsen.dk)    
Køreprøve (teori- og praktisk prøve) pr. stk. 600 600 
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus 
pr. stk. 600 600 

Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj pr. stk. 280 280 

Kontrollerende køreprøve pr. stk. 890 890 
Afholdelse af kørelærerprøve pr. stk. 340 340 
Afholdelse kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 
pr. stk. 460 460 

T 
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I hele kr. inkl. moms 2018 2019 

  2018-priser 2019-priser 

      

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort pr. stk. 280 280 

Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort på-
hængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år pr. stk. 160 170 

Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse pr. stk. 280 280 

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring pr. stk. 280 280 

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af hel-
bredsmæssige forhold er tidsbegrænset pr. stk. 120 120 

Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) pr. stk. 170 170 
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) pr. stk. 280 280 
Udstedelse af internationalt kørekort pr. stk. 25 25 
     
Oplysninger    
Adresseoplysninger, folkeregister pr. stk. 75 75 
Bopælsattest pr. stk. 75 75 

BBR-ejermeddelser pr. att. 70 70 

      
Udvalg for Dagtilbud og Familier & Udvalg for Skole og Ungdomsuddan-
nelse     

      
Forældrebetaling     
Dagpleje, pr. plads pr. måned 2.967 3.027 
    
Vuggestue, pr. plads, pr. måned   

 Pasning 2.816 2.880 
 Frokostordning  776 782 

I alt 3.592 3.662 
     
Børnehave, pr. plads, pr. måned    

 Pasning 1.725 1.764 
 Frokostordning  827 834 

I alt 2.552 2.598 
    
Børnehaven Lillebjørn (reduceret åbningstid)  1.452 1.485 
    
30 timers deltidsplads til søskende under barsel eller forældreorlov – pasning 0-2 
årige  1.763 
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30 timers deltidsplads til søskende under barsel eller forældreorlov – pasning 3-6 
årige  1.080 

   
Fritidstilbud I (0.-3. klasse) 1.426 1.455 
Fritidstilbud II (0. -4.klasse)  501 511 
Fritidstilbud III (7.-9. klasse) 309 315 
     
Gebyr ved for sen indbetaling  250 250 
      
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget     
      

Bøder, børn - biblioteket     

• 1 - 7 dage 10 10 
• 8 - 30 dage 40 40 
• + 30 dage 120 120 
     
Bøder, voksne - biblioteket    
• 1 - 7 dage 20 20 
• 8 - 30 dage 80 80 
• + 30 dage 230 230 
      
Kopipriser     
Sort/hvid A4 2 2 
Sort/hvid A3 4 4 
Farve A4 5 5 
Farve A3 10 10 
Print fra internettet 2 2 
Farveprint 5 5 
      
Furesø Musikskole     
Sæson 2018/2019:     
Sang- og instrumentalundervisning:     
eneundervisning 25 min.  5.785 5.900 
eneundervisning 20 min.  4.630 4.725 
gruppeundervisning 50 min.  3.850 3.930 
     
Sammenspil og kor 915 935 
     
Sammenspil, kor, hørelære  510 520 
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Babymusik, musikalsk ministue og familiehold:    
Holdundervisning 75/50 min. 2.560 2.610 
      
Mule (bh.kl.) og Musikbasen (1.kl.):     
holdundervisning 50 min.  3.185 3.250 
     
Instrumentbasen og Orkesterspirer (2.-3. kl.):    
holdundervisning 50 min.  3.840 3.920 
     
Teaterskolen    
Sæson 2018/2019    
holdundervisning 120 timer pr. skoleår 2.615 2.670 
     
Udlejningstakster for kulturhuse:    
     
Farum kulturhus    
Teatersalen pr. dag til kl. 23.00 3.355 3.420 

     

Ellegården i Farum:    
Underetagen (Lade og Stald og Køkken)  3.460 7.490 
(leje 6.200 kr. og rengøring 1.290 kr.)     

Overetagen (Høloftet) - lejet som supplement (leje 2.100 kr. og rengøring 540 kr. ) 1.175 2.640 

Særskilt leje af Høloftet (leje 3.230 kr. og rengøring 600 kr.)  1.705 3.830 

     
Forsamlingshuset "Den gamle Skole i Kirke Værløse" (Smedegade 5)    
Udlejning til private fester mv. 1.275 2.000 
Leje i forbindelse med begravelser 160 250 
      
Galaksen     
Udlån:     
Administrationsgebyr pr. booking 120 120 

Tilstedeværelse af personale, i dagtimerne (mandag-torsdag kl. 8-17.00, og     

fredag fra kl. 8-15.00)  - minimum 4 timer 340 350 
Tilstedeværelse af personale, uden for dagtimerne og i weekenderne – minimum 
4 timer 370 380 
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Scenemester/teknisk ansvarlig (obligatorisk ved teaterforestillinger, min. 6 timer) 
– minimum 4 timer 620 630 

     
Udlejning af Galaksens sale, pr. dag:    
Store sal 12.275 12.520 
Lille sal 3.355 3.420 
      

Ifm. udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for 
differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct.     

      
Central Drift     
Forvaltningsturisme:     
For de første 3 timer 1.550 1.580 
Derefter pr. time 775 790 
     
Mandetimer (pedelhjælp eller lign.) 385 395 
Mandetimer uden for normal arbejdstid 775 790 
     
Udendørsaktiviteter    
Fodboldbane græs pr. time (indenfor sæson) 470 480 
Fodboldbane græs pr. time (uden for sæson) 930 950 
Opvisningsbane inkl. Lille tribune 2.620 2.670 
Fodboldbane grus pr. time 560 570 
Fodboldbane kunstgræs pr. time 1.450 1.480 
Omklædningsfaciliteter pr. kamp 375 385 
    
Leje af grusbane/plads til cirkus m.m.   
Små arrangementer (0-600 tilskuere) 2.945 3.005 
Små arrangementer (600-1200 tilskuere) 5.960 6.080 
Små arrangementer (over 1200 tilskuere) 8.940 9.120 
Á conto vand og el, m.m. -1.035 -1.055 
  -3.115 -3.180 
      
Farum Svømmehal     
Leje af svømmehal i åbningstiden inkl. livredderopsyn – timeleje effektiv vandtid     
Træningsbassin 4 svømmebaner 1.200 1.140 

Timeleje effektiv vandtid 50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit) 2.400 2.450 

Baneleje 25 m pr. bane* 275 285 
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Baneleje 50 m pr. bane* 550 410 
90 cm bassinafsnit* 900 920 
Udspringsbassin* 900 920 
Saunaleje i forbindelse med bassinleje pr. time (min. 1 time) 250 250 
     
Furesø Kommune: Institutions- og skolesvømning pr.  
lektion med livredderopsyn     

1-10 deltagere 380 395 
11-20 deltager 635 655 
21-30 deltagere 890 915 
31 og derover 1.145 1.175 
      
Anden halleje uden for åbningstiden – timeleje effektiv vandtid inkl. livredderop-
syn (sauna ikke inkl.)    

50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit) 3.400 3.475 

Træningsbassin 4 svømmebaner 1.700 1.740 
Saunaleje i forbindelse med bassinleje pr. time (min. 1 time) 250 250 
     
Svømmehal entrebilletter kun morgensvømning    
Voksen 34 34 
Barn (0-15 år/pensionist) 17 17 
Rabatkort Voksen – 10 turs kort  275 280 
Rabatkort Barn 0-15 år/pensionist – 10 turs kort  135 140 
Årskort for voksne (følger kalenderåret)    
   Januar / februar 1.555 1.560 
   Marts / april 1.320 1.320 
   Maj / juni 1.075 1.060 
   Juli / august 895 890 
   September / oktober 605 608 
   November / december 315 316 
Årskort Barn 3-15 år/pensionister (følger kalenderåret)     
   Januar / februar 780 780 
   Marts / april 655 660 
   Maj / juni 535 530 
   Juli / august 445 445 
   September / oktober 300 304 
   November / december 160 158 
     
Værløse Svømmehal    



Furesø Kommune - Budget 2019 
Takster 

 
 

 90 

I hele kr. inkl. moms 2018 2019 

  2018-priser 2019-priser 

      

Leje af svømmehal i åbningstiden med opsyn - timeleje effektiv vandtid     

1. time 11.000 11.230 
Timepris derefter 5.100 5.615 
25 m bane 275 280 
   
Anden halleje uden for åbningstiden – timeleje effektiv vandtid inkl. livredderop-
syn (sauna ikke inkl.)      

Svømmehal pr. time max 225 deltagere (-relaxomkl.) 5.100 5.210 
25m bassin pr. time max 75 deltagere 1.700 1.740 

25m bassin  og andet bassin pr. time max 75 deltagere 3.400 3.475 

Varmtvandsbassin pr. time max 15 deltagere  1.700 1.125 
Relax-afd./varmtvandsbassin pr. time max 25 deltagere 2.125 2.145 
Saunaleje i forbindelse med bassinleje pr. time (min. 1 time) 250 250 
     
Svømmehal entrebilletter    
Voksen billet 44 44 
Voksen 1 mdr. ubegrænset - NYT 320 199 
Voksen 3 mdr. ubegrænset - NYT 499 499 
1/1 årskort voksen 2.355 1.996 
Baby 0-2 år + voksen billet 54 54 
Barn 3-15 år/pensionist  22 22 
Baby 0-2 år ( købes i tillæg til andre billettyper) 10 10 
Barn 3-15 år/pensionistbillet 22 22 
Barn 3-15 år/pensionist 1 mdr. ubegrænset - NYT 99 99 
Barn 3-15 år/pensionist 3 mdr. ubegrænset - NYT 249 249 
1/1 årskort barn 3-15 år/pensionist 1.180 996 
Furesø årskort for ansatte i Furesø kommune 775 780 
Studierabat 43% på dagsbillet 25 25 
Børnefødselsdag voksen 95 85 
Børnefødselsdag barn 75 85 
Motionskort voksen hverdage efter kl. 16.00 999 999 
Familierabat 10 % ved min 1 voksen og 2 børn juni-august   
   
Relaxafdeling entrebilletter    
Morgenrelax voksen 48 50 
Morgenrelax voksen + 0-2 år 54 54 
Morgenrelax pensionist 32 35 
Morgenrelax studerende 44 45 
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Voksen dagsbillet fra kl. 10 84 89 
Voksen 1 mdr. ubegrænset   560 560 
Voksen 3 mdr. ubegrænset 1.120 1.120 
Pensionist dagsbillet fra kl. 10 58 64 
Pensionist 1 mdr. ubegrænset fra kl. 10 420 420 
Pensionist 3 mdr. ubegrænset fra kl. 10 - NYT 840 840 
1/1 årskort voksen 4.080 4.080 
1/1 årskort pensionist 2.740 2.740 
Studierabat 10% på dagsbillet 76 76 
Massage 25 min 280 295 
Massage 50 min 475 490 
Massage 85 min 625 650 
Akupunktur/ansigtsmassage 25 min/kombineret 50 min 275/525 275/525 
Kombineret akupunktur og ansigtsmassage 50 min. 325 325 
Kranio sakral terapi 25/50 min 295-500 295-500 
   
Farum Arena    
Hal 1 + 2:    
5 første timer (min.) 8.660 8.835 
Herefter pr. time 1.690 1.725 
Enkeltdag 20.280 20.685 
Fredag/Lørdag 36.375 37.100 
Lørdag/Søndag 36.895 37.350 
Fredag – Søndag 53.015 54.075 
En hel uge 120.080 122.480 
Hal 3:    
5 første timer (min.) 4.035 4.115 
Herefter pr. time 875 895 
Enkeltdag 10.205 10.410 
Fredag/Lørdag 16.775 17.110 
Lørdag/Søndag 18.460 18.830 
Fredag – Søndag 26.575 27.105 
En hel uge 59.995 61.195 
Hele Arenaen:     
Enkeltdag 30.330 30.935 
Fredag/Lørdag 54.625 55.720 
Lørdag/Søndag 60.075 61.275 
Fredag – Søndag 79.430 81.020 
En hel uge 179.775 183.370 
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Direkte henførbare omkostninger    
Halvagt (pligtig ydelse) i tidsrummet 23.00 - 08.00, pr. time 765 780 
Ekstra mandetimer 385 393 
Ekstra mandetimer udenfor normal arbejdstid 775 790 
   
VIP   
Hele VIP til dagsarrangement 4.170 4.255 
Hele VIP pr. time (min. 3 timer) 600 610 
Køkken mm i VIP pr. døgn 2.980 3.040 
Kiosker og cafe   
To kiosker i hal 1 og 2 pr. døgn 2.980 3.040 
Cafe i foyer pr. døgn 2.980 3.040 
Tribuneopsætning: (pr. tribune)     
Tribune A og M 1.355 1.380 
Tribune L og D inkl. stolleje 6.215 6.340 
Tribune B, C, O, N, F, G, I og J 485 495 
Andre ydelser:   
Lysshow (første 5 timer) 3.360 3.425 
Lysshow (efterfølgende pr. time) 615 625 
     
Andre lejepriser: (pr. stk. / time)    
Stole 25 25 
Borde (80 x 180 cm.) 90 90 
Screen element 1*2 meter  100 
Depositum (inkl. depositum  19.580 19.970 
for rengøring kr. 5.000,-)    
     
Farum Park    
Lys på bane    
Op- og nedtagning af master 1.360 1.385 
Lys pr. time 685 700 
    
Rengøring af tribuner   
0-3.500 tilskuer 4.305 4.390 
Klargøring af bane (12 timer) 4.600 4.690 
Opretning af bane (6 timer) 2.310 2.355 
Rengøring og oprydning af arealer og lokaler 4.035 4.115 
      
Lokaleudlejning     
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Lokaler til enkeltarrangementer (under 5 timer):     
Klasselokaler pr. time 180 185 
Mødelokale pr time  360 
Haller pr. time 875 895 
Gymnastiksale pr. time 620 635 
Alrum, fællesrum og kantiner pr. time 560 570 
Overnatning på skoler    
Grundgebyr pr. døgn 3.920 4.000 
Gebyr pr. deltager 80 80 
      
Hjælp til opsætning af borde, stole eller AV-udstyr 

Jf. forbrugt 
tid 

Jf. forbrugt 
tid  

      

Ifm. udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for 
differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct.     

      
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv (tidl. Social- og 
Sundhedsudvalget)     

      
Madservice     
Hjemmeboende: hovedret inkl. levering 53 54 
Hjemmeboende: biret inkl. levering 14 14 
     
Servicepakke, beboere plejecentrene – varige pladser    
Morgenmad inkl. mellemmåltid pr. mdr.  367 374 
Middagsmad inkl. mellemmåltid pr. mdr.   2.192 2.236 
Frokost inkl. mellemmåltid pr. mdr. 562 573 
Drikkevarer pr. mdr. 492 502 
Forplejning i alt pr. måned 3.613 3.685 
Linnedservice pr. mdr. 254 259 
Rengøringsartikler pr. mdr. 97 99 
Toiletartikler pr. mdr. 171 174 
Vask pr. mdr. 117 119 
Vinduespolering pr. mdr.  30 31 
Servicepakke i alt pr. mdr.  4.282 4.368 
     
Servicepakke, beboere plejecentrene - midlertidige pladser    
Morgenmad inkl. mellemmåltid pr. dag. 14 14 
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Middagsmad inkl. mellemmåltid pr. dag. 74 75 
Frokost inkl. mellemmåltid pr. dag. 20 20 
Drikkevarer pr. dag. 18 18 
Rengøringsartikler pr. dag. 4 4 
Toiletartikler pr. dag. 6 6 
Vask pr. dag. 5 5 
Servicepakke i alt, midlertidige pladser pr. dag.  141 144 
     
Drikkevarer pr. dag 16 16 
Varm ret pr. dag 44 45 

     
Vask hjemmeboende pr. md.  156 159 

     
Indkøb hjemmeboende pr. md.  110 112 

     
Kørsel til aktivitetscenter og genoptræning jf. serviceloven pr. mdr. 469 478 

     
Snerydning – pensionister 2.312 2.358 

      
Udvalg for Byudvikling og Bolig samt Udvalg for Natur, Miljø og Grøn 
omstilling (tidl. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget)     

      
Rottebekæmpelse     
Promille af ejendomsværdien (momsfri) 0,0425 0,0425 
     
Affaldshåndtering:    
Renovationsafgifter:    
Grundgebyr pr. bolig 1.839 1.840 

Grundgebyret er et samlegebyr, der består af følgende dele:    

281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til 
farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.839 kr.      

240 l beholder til mad- og restaffald, ugetømning 1.188 1.190 
240 l beholder til mad- og restaffald, 14-dages tømning 594 793 

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, ugetømning 1.188 1.190 

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, 14-dages tømning 594 793 

190 l beholder til mad- og restaffald, ugetømning 1.069 1.190 
190 l beholder til mad- og restaffald, 14-dages tømning 535 793 
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370 l beholder til mad- og restaffald, ugetømning 1.832 1.830 
370 l beholder til mad- og restaffald, 14-dages tømning 916 1.220 
240 l spand til dagrenovation, ugetømning 2.280 2.280 
240 l spand til dagrenovation, 14-dages tømning 1.140 1.190 
400 l minicontainer, ugetømning 2.688 2.680 
400 l minicontainer, 14-dages tømning 1.344 1.787 
660 l minicontainer, ugetømning 3.919 3.900 
660 l minicontainer, 14-dages tømning 1.960 2.600 
660 l minicontainer 2 tømninger pr. uge 7.838 7.800 
660 l minicontainer 3 tømninger pr. uge 11.757 11.700 
800 l minicontainer, ugetømning 4.329 4.300 
800 l minicontainer, 14-dages tømning 2.886 2.867 
4 m3 container  20.000 
6 m3 container 22.852 25.000 
8 m3 container 26.460 30.000 
8 m3 container 2 tømninger pr. uge 56.572 60.000 
10 m3 container 31.872 35.000 
12 m3 container 43.344 40.000 
12 m3 container dobbelttømning 86.688 80.000 
16 m3 container 45.704 50.000 
Farum Midtpunkt 5 m3 molok med ugetømning 23.868 31.000 
Farum Midtpunkt 5 m3 molok med 2 tømninger pr. uge  47.736 62.000 
Mærkater til ekstrasække (4. stk.) 124 125 
      
Særgebyr:     
Vask af beholder 140 l - 370 l 75 75 
Vask af beholder 400 l - 1000 l 100 100 
     
Haveaffald:    
Afhentning af haveaffald hver anden uge i perioden 607 620 
1.4. - 30.11 (pr. bolig)     
      
Erhvervsgebyrer:     
Adgang til genbrugsstationer     
Betaling pr. besøg (alle virksomheder)     
- Personbil  (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 125 125 
-Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 188 188 
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 250 250 
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Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer 
erhvervsaffald*:    

- Personbil  (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 6.875 8.875 
-Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 10.875 12.875 
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 16.875 20.500 
     

Øvrige bygge- og anlægshåndvækere samt anlægsgartnere*:    

- Personbil  (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 3.750 4.875 
- Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 6.000 6.750 
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 9.250 11.250 
(*) Ved "Bygge og anlægshåndværkere" forstås her:     

Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskin-
snedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, 
der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere henvises til kategorien "øvri-
ge" 

    

      

Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte), max 8 besøg pr. år:     

- Personbil  (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 1.000 1.000 
(**) Ved liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som 
f.eks:    

Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, land-
inspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, 
undervisere, instruktører.  

   

     
Øvrige virksomheder med de ovennævnte***:    
- Personbil  (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 4.000 4.750 
-Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 7.375 7.750 
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald) 14.250 14.875 

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der 
transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirk-
somheder som f.eks 

    

      
Aflevering af farligt affald (alle virksomheder):     
For hver 10 kg ud over de første 5 kg 45 63 
     
Erhvervsaffaldsgebyr:    
Administrationsgebyr pr. virksomhed 794 794 
Gebyr for farligt affald 38 38 
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I alt  832 832 
      
 Takster under Driftsgården:       
Overkørsel nr. 1 (pr. stk.) 15.226 15.531 
Yderligere overkørsler (pr. lbm) 3.045 3.106 
     
Flishugning:    
• lørdag - søndag (pr. time) 961 980 
     
Interne takster ekskl. moms*    
Mandetimer:    
• normaltimer (*/**) (pr. time) 345 352 
Maskintimer:    
• bil u/fører (pr. time) 69 69 
• traktor u/fører (pr. time) 106 108 
• traktor med kran/grab u/fører (pr. time) 180 184 

• fejemaskine, lille  248 253 
• rendegraver m.m. u/fører (pr. time) 249 254 

• små maskiner 28 29 

• rodfræser 114 116 

• Minigraver 171 174 
• støvsugervogn u/fører (pr. time) 413 421 
• traktor med fejemaskine u/fører (pr. time) 155 158 
• traktor med slagdeklipper 178 182 
      
*For arbejder der udføres for private, er taksten incl. moms.      

**Ved overarbejde afregnes der med henholdsvis 50 eller 100 pct. i overarbejdsbetaling 
afhængig af tidspunktet for arbejdets udførsel.     

      

Takster i henhold til byggeloven (Bygningsreglement BR10, kapitel 1.12)      

Timepris for byggesagsbehandling  678 692 
     
Der opkræves ikke gebyr for forespørgsler uden byggeansøgning eller afslag på 
byggeansøgning. Byggesagsgebyr afregnes i to rater, første rate til og med bygge-
tilladelse og anden rate fra byggetilladelse til og med færdigmel-
ding/ibrugtagningstilladelse. 
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