
Furesø Kommune – Budget 2019        
Økonomiudvalget      

 
1 
 

  

 

BUDGET 2019 - 2022 
 
 



Furesø Kommune – Budget 2019        
Økonomiudvalget      

 
1 
 

Økonomiudvalget 

 
 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
 Side 
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet 1 – 4 
 
Budgetbemærkninger aktivitetsområder   
• Politisk organisation 5 - 13 
• Administrativ organisation 14 - 53 
• Finansiering 54 - 69 
 
 
Oversigt: 
1a.  Budgetvedtagelsen for 2019, hvoraf fremgår de effektiviseringer, besparelser  
og budgetkorrektioner, der er indarbejdet i Økonomisystemet  71 
 



Furesø Kommune – Budget 2019        
Økonomiudvalget      

 
2 
 

 

Økonomiudvalget 
 
 
Politikområdets indhold 
Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter: 
• Den overordnede styring af Furesø Kommu-

nes økonomi og planlægning 
• Administrative opgaver og effektivisering 
• Forvaltning af løn og personaleforhold 
• Betjening af Byrådet 
 
Opgavebeskrivelse 
Konkret forvalter Økonomiudvalget: 

• Løn- og personaleforhold for den admini-
strative organisation 

• Den overordnede økonomistyring herun-
der udøvelse af budget- og bevillingskon-
trol 

• Effektivisering, driftsoptimering og kom-
petenceudvikling 

• Kommunens overordnede kommunikati-
on 

• Køb og salg af fast ejendom med anbefa-
ling til Byrådet 

• Forsikring af kommunens aktiver 
• Samordning af kommunens indkøb 
• Finansielle forhold 

 
Målgrupper  
Udvalgets målgruppe er kommunens borgere, 
Byrådet og administrationen.  
 
Øvrige politikker på udvalgsområdet 
Udvalget har bl.a. udarbejdet en forsikringspoli-
tik, en personalepolitik, en finansiel strategi og en 
indkøbs- og udbudsstrategi, der fastlægger ret-
ningslinjerne på disse områder.  
 
Lovgrundlag 
Styrelsesloven 
Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd 
Furesø Kommunes ”Principper for økonomisty-
ring”. 
 
 

Budgetvedtagelsen  
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 
2019 blev administrationens samlede driftsbud-
get opjusteret med 3,1 mio. kr. (netto) som vist 
nedenfor*:  
 
Tabel ØU 1: Hele 1.000 kr.  
Effektiviseringer og besparelser -2.333 
ØU 1 – Afbureaukratisering og forenkling -172 

ØU 2 – Justering af ledelsesstruktur på tværs 
af organisationen 

800 

ØU 3 – Reduceret prisfremskrivning -486 

ØU 5 – Konsekvens regnskabsresultat 2017 -2.050 

ØU 6 – Færre udgifter og flere indtægter -425 

  

Pulje til nye investeringer/initiativer 1.100 
Udvidelse af puljen til uforudsete udgifter 1.000 

Styrket indbrudsforebyggelse (2019 – 2020) 100 

  

Budgetkorrektioner 4.361 
Aktivitetsområde – politisk organisation 1.703 

Aktivitetsområde – administrativ organisation 2.658 

*For en nærmere uddybning henvises til afsnittet om bud-
getaftalen faneblad 3 og bilag 1 a på side 71. 
 
 
Byrådets arbejdsprogram og FN’s verdensmål 
Budgettet afspejler de politiske initiativer der 
igangsættes jf. Byrådets arbejdsprogram. Imple-
menteringen af arbejdsprogrammets indsatsom-
råder afrapporteres politisk. I afrapporteringen 
tages der konkret stilling til økonomien og de 
budgetmæssige konsekvenser, der er knyttet til 
de enkelte initiativer.  
Arbejdsprogrammets initiativer bidrager, ligesom 
det løbende arbejde i udvalget, til opfyldelsen af 
FN’s verdensmål nr. 10 (mindre ulighed) og nr. 13 
(Klimaindsats).  
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 Økonomiudvalgets driftsbudget er opdelt i fire overordnede aktivitetsområder. Nedenstående tabel viser 
de fire aktivitetsområder, samt hvilke delområder det enkelte aktivitetsområde består af.  
 
Tabel ØU 2 – Oversigt aktivitetsområder 

Politisk organisation Administrativ organisation 
• Byrådet 
• Kommissioner, råd og nævn 
• Valg 
• Fælles formål  

(vielser samt økonomisk støtte til 
partier) 

Fælles udgifter og indtægter Beredskabet 
• Personalepolitiske tiltag 
• Kompetenceudvikling 
• Driftsrammer 
• Tre-partsmidler 
• Forsikringsområdet 
• Kommunikation 
• Revision 
• Konsulentbistand 
• Stillingsannoncer 
• Den centrale refusionsordning 
• Øvrige fælles udgifter og indtægter 
• Lønudgifter – 

administrationen 
     elever 
     tillidsrepræsentant. 
• Løn- og barselspuljer 
• Tjenestemandspension 
• Sygedagpenge-refusion 

• Beredskabssamarbejdet – andel af 
udgifter  

 
Nettodriftsudgifterne fordeler sig således: 

 
Figur ØU 1 – Budget 2019 – nettodriftsudgifter: 
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Tabel ØU 3 – Økonomiudvalgets budget 2019 – 2020. 
Alle tal er i 2018 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr. 

 
Budget 2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 
DRIFT  270.606 -25.859 244.747 221.883 210.620 190.511 
             

Politisk organisation 10.891 0 10.891 9.119 10.432 10.372 
             
Administrativ organisation 259.714 -25.859 233.855 212.764 200.187 180.138 
Fælles udgifter og indtægter 254.256 -25.859 228.397 207.411 194.835 174.786 
Beredskabet 5.459 0  5.459         5.353            5.353            5.353  
             

 
 
Anlæg: 
I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte 
anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad 16  
vedr. anlæg.   
 
Tabel ØU 4 - Oversigt over Økonomiudvalgets anlægsbudget 2019-2022 

Anlægsoversigt 2019 - 2022  Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Forslag Økonomiudvalget U 200 100 100 100 

    I -43.300 -51.000 -5.000 -5.000 

       

ØU 3 Udgifter og indtægter ved salg af kommunale ejendomme U 200 100 100 100 

 Salg af kommunale ejendomme (salgsindtægter) I -43.300 -51.000 -5.000 -5.000 
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Aktivitetsområde - Politisk organisation 10.891 
 

 
Den politiske organisation indeholder udgifter til byrådspolitikernes vederlag, kursus- og mødeaktiviteter, 
pension til tidligere borgmestre, udgifter i forbindelse med kommissioner, råd og nævn samt udgifter ved-
rørende valg til Folketinget, EU-parlamentet og kommunale valg. 
 
Derudover er der afsat en rammebevilling til repræsentation og uddannelse m.v. samt en rammebevilling til 
de enkelte udvalg.  
 
Tabel ØU 5 - Udviklingen Regnskab 2017 – Budget 2019 

Politisk Organisation Regnskab 
2017 

Opr.  
budget 

2018 

Korr. 
budget 

2018 

Budget 
2019 

  - - - 2019- priser - - - 
         

Politisk Organisation 8.330 7.957 9.435 10.891 

Fælles formål 265 260 269 270 

Byrådet 5.708 6.639 7.991 7.781 

Udvalgenes mødeaktiviteter 65 112 170 149 

Kommissioner, råd og nævn 860 896 954 830 

Valg 1.346   1.811 

Udviklingsudvalg 85 51 51 51 

 
 

Fælles formål 
 

270 

 
06.42.40 Økonomisk støtte til politiske partier 

I henhold til partistøtteloven (LBK nr. 1291 af 08/12/2006) er de enkelte partifor-
eninger, der ved sidste kommunevalg opnåede mere end 100 stemmer, berettiget til 
et årligt støttebeløb. Tilskudsbeløbet beregnes på grundlag af kandidatlisternes 
stemmetal. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stem-
mer. 
 
Der er i 2019 budgetteret med et støttebeløb på 7,25 kr. pr. afgivet stemme og et 
stemmeantal 23.467 stemmer jf. antal gyldige stemmer ved kommunalvalget den 21. 
november 2017. 
 
Støttebeløbet pr. afgivet stemme reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt 
eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en sats-
reguleringsprocent. Det herved fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste beløb, 
der kan deles med 25 øre. 

179 

   
06.42.40 Vielser 

Budgettet omfatter lønudgifter samt øvrige omkostninger i forbindelse med vielser. 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019. 

91 
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Byrådet 
 

7.781 

 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende byrådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for 
tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse, diæter og rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation 
samt pension til borgmestre m.v. 
På tværs af aktivitetsområdets driftsområde er budgettet nedskrevet med knap 0,03 mio. kr. som følge af 
udvalgets andel af ØU 3 – reduceret prisfremskrivning.  
 
Vederlag, diæter og pension for varetagelse af kommunale hverv fremgår af reglerne i lov om kommuner-
nes styrelse, samt vederlagsbekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension 
m.v. for varetagelse af kommunale hverv.  
 
Rammerne for udvalgsvederlag og vederlag til udvalgsformænd og næstformænd fastsættes i bekendtgø-
relsen, men den endelige fordeling fastsættes af Byrådet i kommunens styrelsesvedtægt.  

 
I det vedtagne budget for 2019 – 2022 er det forudsat, at den maksimale ramme til vederlag til udvalgsfor-
mænd, -næstformænd og -vederlag udnyttes med i alt 297,44 pct. mod maksimalt i alt 305 pct.  
 
Aflønningen af borgmesteren afhænger af indbyggertallet i kommunen pr. 1. juli det foregående år.  
 
Aflønningen er opdelt i intervaller ift. indbyggertal: 
 
Indbyggertal Skalatrin 
Optil 12.500 50 
12.501 – 25.000 51 
25.001 – 40.000 52 
40.001 – 80.000 53 
Over 80.000 53 
 
Indbyggertallet pr. 1. oktober 2017 udgør 40.810. Da indbyggertallet den 1. juli 2017 oversteg 40.001 steg 
aflønningen af borgmesteren til skalatrin 53 fra 1. januar 2017.  
Aflønningen af udvalgs- og næstformænd samt vederlag for medlemskab af udvalg er afhængig af borgme-
stervederlaget. Styrelsesvedtægten blevet ændret pr. 1.2.2017 i forbindelse med ikrafttræden af den nye 
vederlagsbekendtgørelse samt den 12. december 2017, hvor Byrådet godkendte ændringer i styrelsesved-
tægt for Furesø Byråd, da det i forbindelse med konstitueringsaftalen mellem Socialdemokratiet, Radikale 
Venstre, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance blev aftalt, at udvalgsstrukturen æn-
dres.  
 
Fra 1. januar 2018 er der følgende udvalg: 
• Økonomiudvalget 
• Udvalg for digitalisering og innovation 
• Udvalg for dagtilbud og familier 
• Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 
• Udvalg for kultur, fritid og idræt 
• Udvalg for beskæftigelse og erhverv 
• Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
• Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 
• Udvalg for byudvikling og bolig 
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06.42.41 Vederlag, diæter, tillæg samt pension tidligere borgmestre 6.653 
   
 Vederlag borgmester og viceborgmestre 

Der er budgetteret med et vederlag til borgmesteren på 1.070.306 kr. svarende til 
skalatrin 53.  
 
Jf. styrelsesvedtægtens § 19 stk. 1 udbetales der et funktionsvederlag til 1. vice-
borgmester på 3,81 pct. af borgmestervederlaget for varetagelse af borgmesterens 
opgaver i op til 5 uger. Det samlede vederlag er beregnet til i alt 38.694 kr. årligt. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
lønudviklingen fra 2018 til 2019.  

1.109 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vederlag til udvalgsformænd og -næstformænd 
Jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4 kan der til en kommune med et indbyggertal på mel-
lem 40.001 – 60.000 udbetales et samlet vederlag til udvalgsformænd på maksimalt 
305 pct. af borgmestervederlaget.  
 
Furesø Kommune har i styrelsesvedtægten § 18 fastsat vederlaget til 181,14 pct. af 
borgmesterens vederlag svarende til en samlet udgift på knap 1,8 mio. kr. 
 

Tabel ØU 6 - Oversigt over udvalgshonorar  
Udvalg  
Udvalgsformænd:  
Udvalg for digitalisering og innovation 
Udvalg for dagtilbud og familier 
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 
Udvalg for kultur, fritid og idræt 
Udvalg for beskæftigelse og erhverv 
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 
Udvalg for byudvikling og bolig 
Børne- og Ungeudvalget 
Folkeoplysningsudvalget 

17,50 pct. 
17,50 pct. 
17,50 pct. 
17,50 pct. 
17,50 pct. 
17,50 pct. 
17,50 pct. 
17,50 pct. 

3,04 pct. 
3,81 pct. 

I alt 146,85 pct. 
Næstformænd: 
Økonomiudvalget 
Udvalg for digitalisering og innovation 
Udvalg for dagtilbud og familier 
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 
Udvalg for kultur, fritid og idræt 
Udvalg for beskæftigelse og erhverv 
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 
Udvalg for byudvikling og bolig 

 
3,81 pct. 
3,81 pct. 
3,81 pct. 
3,81 pct. 
3,81 pct. 
3,81 pct. 
3,81 pct. 
3,81 pct. 
3,81 pct. 

I alt 34,29 pct. 
Samlet i alt 181,14 pct. 

 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
lønudviklingen fra 2018 til 2019 samt Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd. 

1.833 
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 Vederlag for medlemskab af et udvalg 
Jf. bekendtgørelsens § 7 kan det maksimale udvalgsvederlag udgøre 115 pct. af 
borgmesterens vederlag. 
 
Furesø Kommune har i styrelsesvedtægten § 19, stk. 2 fastsat vederlaget til 3,04 pct. 
af borgmesterens vederlag pr. medlem af et udvalg.  
 
Der er budgetteret med 35 udvalgspladser, ekskl. udvalgsformænd og - næstfor-
mænd. 

 
Tabel ØU 7 - Oversigt over udvalgsvederlag  
Udvalg Medlemmer 
Økonomiudvalget 
Udvalg for digitalisering og innovation 
Udvalg for dagtilbud og familier 
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 
Udvalg for kultur, fritid og idræt 
Udvalg for beskæftigelse og erhverv 
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 
Udvalg for byudvikling og bolig 

5 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
5 

Børne- og Ungeudvalget (1,14 %) 1 
I alt inkl. Børne- og Ungeudvalget 36 
 

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
lønudviklingen fra 2018 til 2019 samt Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd. 

708 

   
 Fast vederlag 

Jf. styrelsesvedtægtens § 19, stk. 4 ydes der et fast vederlag til byrådets medlem-
mer. Vederlaget består pr. 1.4.2016, jf. bekendtgørelsens § 2, af et grundbeløb på 
89.314 kr. årligt, der reguleres med de for staten gældende reguleringssatser for løn 
én gang årligt. 
 
Det faste vederlag for 2019 er beregnet til 90.950 kr. årligt, der udbetales til 20 By-
rådsmedlemmer. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
lønudviklingen fra 2018 til 2019. 

2.238 

   
 Mødediæter 

Jf. bekendtgørelsens § 4 udbetales der diæter for medlemmernes deltagelse i byrå-
dets konstituerende møde og til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder, 
samt til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget. 
 
Jf. bekendtgørelsens § 4 stk. 2 udbetales diæterne med 405 kr. pr. dag for møder i 
indtil 4 timer. Ved møder udover 4 timer ydes der dobbelt diætsats. 
 
Den budgetterede udgift svarer til ca. 30 diæter à 405 kr. 

12 

   
 Tillægsvederlag 

Jf. bekendtgørelsens § 3 udbetales der et tillægsvederlag til byrådsmedlemmer, der 
har hjemmeboende børn under 10 år. Vederlaget udgør 13.819 kr. pr. barn pr. 

64 
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1.4.2016. 
Der er budgetteret med tillægsvederlag til 5 børn. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
lønudviklingen fra 2018 til 2019. 

   
 Pension til tidligere borgmestre 

Jf. bekendtgørelsens § 19 skal der udbetales pension til tidligere borgmestre. De 
nærmere regler for fastsættelse af pensionsalder m.v. fremgår af §§ 21 og 22. 
I 2019 er der budgetteret med pension til to tidligere borgmestre.  
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
lønudviklingen fra 2018 til 2019. 

688 

   
06.42.41 Fællesudgifter for Byrådet 718 
   
 Byrådet – fællesudgifter 

Der er afsat en samlet ramme til fællesudgifter ifm. byrådets deltagelse i årsmøder, 
topmøder, uddannelse, befordring, diverse abonnementer, repræsentation, IT og 
telefoni.  Rammen er fordelt med en driftsramme på 225.000 kr., borgermøder på 
43.000 kr. samt en ramme til årsmøder, seminarer og uddannelse på 449.000 kr.  
 

 

 Driftsramme 225 
• IT-udgifter 70 
• Aviser og abonnementer 11 
• Befordring 16 
• Repræsentation 61 
• Bespisning – Byrådet 61 
• Øvrige udgifter 6 

Borgermøder 43 
• Borgermøder (herunder budget-borgermøde) 38 
• Møde for nytilflyttere til kommunen 5 

 

 Årsmøder, seminarer og uddannelse 449 
• Kommunaløkonomisk forum 54 
• KL’s delegeretmøde 
• Årsmøder: 
 Udvalg for digitalisering og innovation 34 
 Udvalg for dagtilbud og familier 47 
 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 47 
 Udvalg for kultur, fritid og idræt 34 
 Udvalg for beskæftigelse og erhverv 34 
 Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 47 
 Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 33 
 Udvalg for byudvikling og bolig 34 
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• Budgetseminar 39 
• Øvrige seminarer 15 

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019.  
 
Fordelingen på de enkelte poster sker på baggrund af regnskabsresultatet de fore-
gående år. Budget til årsmøder er fordelt i forhold til antal medlemmer i udvalget. 
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 – 2022 er budgettet nedjusteret med 
0,05 mio. kr. som konsekvens af budgetforslag ØU 6 – Færre udgifter og flere ind-
tægter. 

   
 Driftsramme – udvalgene 

Til udvalgsmøderne er der afsat budget til bespisning m.v.: 
• Økonomiudvalget 
• Udvalg for digitalisering og innovation 
• Udvalg for dagtilbud og familier 
• Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 
• Udvalg for kultur, fritid og idræt 
• Udvalg for beskæftigelse og erhverv 
• Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
• Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 
• Udvalg for byudvikling og bolig 

Til Børne- og Ungeudvalget er afsat en driftsramme på 10.000 kr. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 - 2019. 

149 

   
06.42.41 Jubilæer og receptioner 410 
   
 Jubilæer – gratialer og receptioner  
 Budgettet dækker jubilæumsgratialer samt afholdelse af receptioner for jubilarer og 

medarbejdere, der går på pension. 
 

 

 • Jubilæumsgratiale  260 
• Receptioner og gaver ifm. jubilæer  99 
• Receptioner ifm. fratrædelser  50 
 
Der er budgetlagt med udbetaling af 8 gratialer til 40-års jubilarer og 31 gratialer til 
25-års jubilarer.  
Der er budgetlagt med afholdelse af 39 receptioner ifm. jubilæer samt 50.000 kr. til 
receptioner ifm. fratrædelser. 
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Kommissioner, råd og nævn 830 
 

 
Under denne bevilling afholdes udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn herunder 
også valg af disse. Det skal bemærkes, at såfremt et medlem af en kommission, et råd eller et nævn samti-
dig er medlem af byrådet, skal udgiften til vederlag og mødediæter afholdes af byrådets bevilling på funkti-
on 06.42.41.  
   
06.42.42 Folkeoplysningsudvalget 

Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune er nedsat i henhold til folkeoplysnings-
lovens § 34, stk. 1. Hovedopgaverne er fordeling af tilskud til undervisning og for-
skellige aktiviteter. 
 
Formanden for udvalget modtager et fast honorar på 3,81 pct. af borgmesterve-
derlaget, der udbetales sammen med de øvrige formandshonorarer jf. bemærknin-
gerne for vederlag til udvalgsformænd jf. Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd. De 
øvrige medlemmer af udvalget modtager diæter i forbindelse med deres deltagelse 
i udvalgets møder.  
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019.  
 
Personale – mødediæter 50 
Faste udgifter – ramme 19 

69 

   
06.42.42 Integrationsrådet 

Integrationsrådets opgave er at sætte fokus på integrationsområdet. Det gælder 
blandt andet sundhed, beskæftigelse og rollemodeller. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019.  
 
Faste udgifter – ramme 25 

25 

   
06.42.42 Handicaprådet   

Handicaprådet i Furesø Kommune samarbejder med Byrådet om at sikre rettighe-
derne for borgere med funktionsnedsættelse, med udgangspunkt i borgernes øn-
sker, muligheder og behov. Handicaprådet afholder 6 årlige møder, hvor der drøf-
tes aktuelle og lokale handicappolitiske spørgsmål. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019.  
 
Personale – mødediæter 23 
Faste udgifter – ramme 64 

87 

   
06.42.42 Seniorråd  

I henhold til lov nr. 1047 af 17.8.2008 om ældre- og klageråd er kommunen forplig-
tiget til at etablere et seniorråd. 
 

117 
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Seniorrådets opgave er blandt andet at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål 
samt formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgs-
mål. 
 
Der er budgetteret med afholdelse af ældrerådsvalg i 2021. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019.  
 
Personale - mødediæter 54 
Faste udgifter – ramme 63   

   
06.42.42 Husleje- og beboerklagenævn 

Under denne bevilling afholdes udgifter til: 
• Klagerådet 
• Huslejenævn 
• Beboerklagenævn 
 
Fælles Husleje- og Beboerklagenævn for Furesø og Ballerup Kommune 
Der er etableret et fælles Husleje- og Beboerklagenævn med Ballerup Kommune 
med virkning fra 1. januar 2014. Sekretariatsbetjeningen varetages af Ballerup 
Kommune.  
 
Vederlag 
Udgifterne omfatter afholdelse af honoraret til formanden for beboerklagenævnet 
for behandling af klagesager samt diæter til øvrige medlemmer af nævnet.  
 

Formandens vederlag er fastsat til 1.000 kr. pr. afgjort sag, mens vederlaget for de 
øvrige medlemmer sættes til en lægdommertakst på 1.100 kr. pr. møde. 
 
Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de forventede udgifter i 2019. 

376 
 
 
 
 
 

231 
 
 
 
 

145 

   
06.42.42 Ungeråd 

I forbindelse med budgetaftalen for 2014 – 2017 blev der nedsat et Ungeråd. Un-
gerådet skal bl.a. bygge på erfaringerne fra afholdelsen af skolebyrådsdagen i 
2012. 
 
Der er årligt afsat 25.000 kr. til afholdelse af ungevalg, den resterende del er afsat 
som en årlig driftsramme. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. 

58 

   
06.42.42 Veteranråd 

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 – 2020 blev der afsat midler til del-
tagelse i veteranrådet etableret i 2016 af Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner. 
Lyngby-Tårbæk kommune indtræder ligeledes i rådet.  
 
Dette råd bistår de frivillige organisationer og hjælper veteraner med at få et tale-
rør til øvrige instanser og med at få etableret tilbud, som vurderes at have en posi-

98 
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tiv effekt på veteranernes tilværelse. Disse tilbud kan både være af faglig og social 
karakter. 
 
De afsatte midler dækker ansættelse af en deltidsansat fælles veterankoordinator, 
afholdelse af Flagdag samt egne aktiviteter for veteraner m.m.  

   
06.42.42 Rådgivende arbejdsudvalg til byråd og fagudvalg 

Et rådgivende arbejdsudvalg er et udvalg, der består af byrådspolitikere og borge-
re, og har til opgave at udvikle konkrete og realiserbare løsninger på udfordringer, 
som byrådet identificerer. Udvalget kan ikke træffe beslutninger på kommunens 
vegne, men udelukkende fungere rådgivende i forhold til byråd og fagudvalg.  
 
Arbejdsudvalget nedsættes af byrådet på baggrund af et kommissorium, der forin-
den har været behandlet af de(t) fagudvalg, som udvalget nedsættes under. Kom-
missoriet beskriver hvilke kompetencer, som de deltagende borgere skal udvælges 
på baggrund af, ligesom det slår fast, hvilke fagudvalg som skal være repræsente-
ret af en eller flere byrådspolitikere. I visse tilfælde kan det af hensyn til det efter-
følgende arbejde med implementering af udvalgets anbefalinger være givtigt, at 
interessenter indgår som medlemmer af udvalget. Alternativt skal de inddrages på 
anden vis i udvalgets arbejde, så de også får ejerskab for de endelige anbefalinger.  
 
Kommissoriet beskriver desuden tydeligt og præcist hvilken leverance byrådet 
ønsker fra arbejdsudvalget, ligesom hvilke præmisser leverancen skal bygge på.  
Et rådgivende arbejdsudvalg nedsættes som et § 17, stk. 4 udvalg under styrelses-
loven, hvilket betyder, at det nedsættes på baggrund af den d’hondtske metode.  
 
Der budgetlægges med nedsættelse af 2 rådgivende udvalg årligt. 

51 

 
 
Valg 
 

1.811 

 
06.42.43 Valg 

Der er budgetteret med afholdelse EU-valg og Folketingsvalg i 2019.  
Der budgetlægges med udgifter på 0,835 mio. kr. til dækning af udgifter i forbin-
delse med afholdelse af hvert valg. 
 
Digitale valglister 
Udgifter ved indførelse af digitale valglister ifm. afholdelse af valg. 
Der afsættes midler til afholdelse af dels prøve- og dels skyggevalg i 2019 ifm. 
overgang til digitale valglister. Disse valg skal fortages på 2 valgsteder.  
I 2021 skal der afsættes yderligere midler ifm. overgang til digitale valglister til alle 
valgsteder. 
Etableringsomkostningerne dækker over udgifter til nye laptops, en særlig type 
smartphones, printere samt etablering af trådløst netværk og UPS (uninterruptible 
power supplie). Udgifterne hertil er baseret på modtaget oplæg fra Kombit, som 
har vundet udbuddet.  

 
1.671 

 
 
 

140 
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Aktivitetsområde - Administrativ organisation 259.714 
-25.859 

 
Aktivitetsområde administrativ organisation indeholder udgifter og indtægter vedr. den centrale admini-
stration samt fællesudgifter for hele kommunen. Her registres f.eks. fællesudgifter for administrationen, 
herunder budgetpuljer, tjenestemandspension, forsikringsområdet, advokatbistand, revision, stillingsan-
noncer, tolkebistand, mulighedserklæringer m.m. 
 
På tværs af aktivitetsområdets driftsområder er budgettet nedskrevet med knap 0,5 mio. kr. som følge af 
udvalgets andel af ØU 3 – reduceret prisfremskrivning. 
 
 
Tabel ØU 8 – Adm. organisation 2017 - 2019 

 Administrativ organisation   Regnskab 
2017 

Opr.  
budget  

2018 

Korr. budget 
2018 

Budget 
2019 

    - - - 2019- priser - - - 

       

Udgifter – i alt U 279.947 249.182 253.119 259.714 

Indtægter – i alt I -29.333 -28.543 -23.658 -25.859 

      

Direktionen og Centerchefer U 13.806 15.466 15.183 14.913 

Administrative udgifter og indtægter *) U 122.634 93.374 91.336 96.288 

 I -24.213 -25.070 -19.488 -21.767 

Center for Økonomi og Ressourcer  U 31.066 30.202 32.887 33.838 

 I -3    

Center for Kommunale ejendomme og anlæg U 15.795 14.370 11.061 9.851 

 I -4.438 -3.250 -3.948 -3.870 

Center for Dagtilbud og Skole U 4.841 4.922 5.209 4.777 

Center for Børn og Voksne U 24.599 23.766 24.427 23.898 

 I -155    

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv U 7.166 9.396 9.898 10.021 

 I -523 -223 -222 -223 

Jobcenter Furesø U 21.235 18.555 19.838 20.402 

Center for Social og Sundhed U 13.164 13.591 14.962 17.123 

Center for By og Miljø U 25.640 25.540 28.308 28.602 

 
*) Budget vedr. IT-området samt borgerinddragelse er fra 2018 overgået til Udvalg for digitalisering og innovation.  



Furesø Kommune – Budget 2019   Aktivitetsområde – Administrativ organisation  
Økonomiudvalget    Fælles udgifter og indtægter 
  

 
15 
 

Direktionen 14.913 
 
06.45.51 Direktionens udgifter  

 
741 

 Under kommunaldirektørens ramme afholdes udgifter til direktionens og chefgrup-
pens aktiviteter herunder mødevirksomhed m.v. samt til bl.a. chefgruppeseminar og 
særlige opgaver. 

 

      
Driftsramme – Direktionen   
 
Driftsramme til centerchefer indgår i driftsrammerne for de enkelte centre. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019.  
Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret med 
0,025 mio. kr. årligt som konsekvens af forslag ØU 6 – Færre udgifter og flere ind-
tægter samtidigt blev budgettet forhøjet med 0,15 mio. kr. som konsekvens af for-
slag ØU 5 – Konsekvens regnskabsresultat 2017.  

 
302 

 

   
06.45.51 Puljer Direktionen 439 
  

Direktionspulje   
Direktionen har fra 2013 etableret en direktionspulje til brug for en strategisk og 
fleksibel ressourceallokering i forhold til eksisterende opgaver eller nye opgaver, 
som skal opprioriteres, og som ligger udover de aftalte løn- og driftsrammer. Puljen 
blev i sin tid etableret indenfor den samlede ramme ved at reducere budgetterne på 
øvrige områder. Der resterer 0,16 mio. kr. i puljen fra 2020 og frem. 
 
Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret med 
0,025 mio. kr. årligt som konsekvens af forslag ØU 6 – Færre udgifter og flere ind-
tægter. 

 
 
 
 
 
 
 

   
06.45.51 Konsulentbistand 

 
Beløbet er afsat til konsulentbistand i det omfang kommunen ikke selv har den for-
nødne ekspertise på området. 
  
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. Herudover er budgettet i forbindelse med vedta-
gelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt som konsekvens af 
forslag ØU 6 – Færre udgifter og flere indtægter. 

405 

   
06.45.51 Lønramme 

 
Her afholdes lønudgifter til Direktionen og centerchefer. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
lønudviklingen fra 2018 til 2019. 

13.767 
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Administrative udgifter og indtægter 96.288 
 -21.767 
  
Puljer, besparelser og effektiviseringer 19.374 

-1.183 
 
Puljer  
 

20.038 

   
06.45.51 Barselspulje  

 
Tabel ØU 9 - Udviklingen Regnskab 2017 – Budget 2019 

Hele 1.000 kr. 
Regnskab 

2017 
Opr. 

budget 
2018 

Korr. 
budget 

2018 

Budget 
2019 

  - - - 2019- priser - - - 
         

Barselspulje 9.099 10.248 9.213 9.240 
 
Puljen er afsat til en lovpligtig barselsfond, som kommunen er forpligtet til at etab-
lere. Den samlede barselspulje i 2019 på 9,2 mio. kr. skal dække udgifter i forbin-
delse med barselsvikariater for de kommunalt ansatte samt ansatte på selvejende  
daginstitutioner. Ordningen administreres af Personaleafdelingen. Der ydes som 
udgangspunkt 100 pct. vikardækning.  
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
lønudviklingen fra 2018 til 2019.  Herudover er budgettet i forbindelse med vedta-
gelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret med 1,0 mio. kr. årligt som konsekvens af 
forslag ØU 5 – Konsekvens af regnskabsresultat 2017. 

9.240 

   
 Puljer til uforudsete udgifter samt budgetoverførsler mellem årene 8.764 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
06.52.76 
 
 
 
06.52.76 
 
 
05.38.52 

Pulje til overførsel mellem budgetår samt uforudsete udgifter 
Den samlede pulje udgør knap 7,8 mio. kr. årligt. Puljen er fordelt med 7,1 mio. kr. 
til uforudsete udgifter og 1,7 mio. kr. til overførsel mellem budgetår. Som det frem-
går af nedenstående er puljen fordelt mellem serviceudgifter og overførselsområ-
det.  
Den samlede pulje blev i forbindelse med budgetvedtagelsen opjusteret med 1 mio. 
kr. årligt fra 2019 og frem jf. anvendelse af puljen til nye initiativer/prioriteringer. 
 
Pulje – overførsel mellem budgetår 
Pulje til overførsel af uforbrugte midler mellem årene jf. de økonomiske styrings-
principper. 

 
Pulje – uforudsete udgifter (serviceområdet) 
Puljen til uforudsete udgifter og administreres af Økonomiudvalget. 
 
Pulje – uforudsete udgifter (overførselsområdet)  
Puljen til uforudsete udgifter, der administreres af Økonomiudvalget. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.642 
 
 
 

2.107 
 
 

3.749 
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 Lønpuljer afsat ifm. overenskomstforhandlingerne 2.035 
04.62.88 
05.30.29 
 
 
 
 
 
05.30.29 
 
 
 
 
 
 
06.52.76 

Pulje – lønudviklingen sygeplejeområdet 256 
I overenskomsterne for 2018 – 2021 er der afsat særskilte midler  
til at tiltrække arbejdskraft til det sociale område. Midlerne an- 
vendes til ekstraordinær lønforbedring til hhv. sygeplejesker og  
SOSU-personale. Midlerne fordeles efterfølgende til ansættelses- 
områder med ansatte sygeplejersker. 
 
Pulje – lønudviklingen SOSU-området 1.514 
I overenskomsterne for 2018 – 2021 er der afsat særskilte midler  
til at tiltrække arbejdskraft til det sociale område. Midlerne an- 
vendes til ekstraordinær lønforbedring til hhv. sygeplejesker og  
SOSU-personale. Midlerne fordeles efterfølgende til ansættelses- 
områder med ansat SOSU-personale. 
 
Restpulje 265 

 

   
   
Besparelser og effektiviseringer -1.183 
   
 Budgetvedtagelse 2014 -1.183 
   
03.22.09 Kompetenceløft folkeskoleområdet  

Statslige midler (indtægter), som kommunen modtager i perioden 2014-2020 i 
forbindelse med folkeskoleområdet. Modsvares af en tilsvarende udgift på hoved-
konto 03 under Børne- og Skoleudvalget. 

-1.183 

   
 Budgetvedtagelse 2019  
   
 For en beskrivelse af de enkelte forslag vedrørende Økonomiudvalget ifm. budget-

vedtagelsen for 2019 – 2022 henvises til bilag 3, som kan findes her:  
 
http://www.furesoe.dk/Kommunen/Oekonomi/Budgetter/Budget2019   

 

   
   
Indkøbsbesparelser -664 
   
06.45.51 Indkøbsbesparelse 2019 – 2022  -664 
 Langt størstedelen af Furesø Kommunes indkøb indenfor varer og tjenesteydelser 

er udbudspligtigt og er allerede omfattet af indkøbsaftaler. Der er indgået i omeg-
nen af 150 aftaler og kontrakter i Furesø Kommune.  
 
Indkøbsbesparelsen på 0,664 mio. kr. årligt fra 2019 – 2022 vil blive udmøntet i 
samarbejde med de øvrige udvalgsområder primo 2019 og vil efterfølgende blive 
indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetopfølgning I 2019. 

 

 
 
 

  

http://www.furesoe.dk/Kommunen/Oekonomi/Budgetter/Budget2019
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Porto og fragt 
 

344 

   
06.45.52 Porto og fragt 344 
   
 Frankeringsmaskiner 118 

Budgettet dækker over forventede udgifter til porto, der sendes  
fra kommunens egne portomaskiner 
 
KMD-forsendelser 80 
Budgettet dækker over portoudgifter, der er viderefaktureret fra  
KMD i forbindelse med diverse udsendelser af fjernprintede breve  
(digital post mv.)  
 
Øvrige portoudgifter 18 
Budgettet dækker over diverse udgifter til frankering, fragt mv. 
 
E-boks 95 
Budgettet dækker over forventede udgifter til kommunens   
E-boks ordning 
 
Tunnelmail 16 
 
Doc2mail - drift 15 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. Herudover er budgettet i forbindelse med vedta-
gelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt som konsekvens 
af forslag ØU 6 – Færre udgifter og flere indtægter. 

 

 
 

  

Forsikringsområdet 
 

7.941 

   
06.52.74 Forsikringsområdet 

Furesø Kommunes forsikringer er tegnet efter EU-udbud, og forsikringspolitikken 
hviler på, at kommunen primært er selvforsikret. Tanken bag denne forsikringsstra-
tegi er, at kommunen kun forsikres mod væsentlige tab, der vil kunne belaste 
kommunens økonomi, f.eks. brand og skader. Derimod forsikres eksempelvis tyveri 
og skader på biler ikke, da det i en kommune på Furesøs størrelse betragtes som 
almindelige driftsomkostninger. Forsikringsområdet har senest været i udbud i 
efteråret 2014. Forsikringsområdet skal i genudbud i 2019.  

 

   
 Budgettet til forsikringsområdet omfatter: 

• Selvforsikringspulje  
o Skader 1.461 
o Arbejdsskader 880 

• Forsikringspræmier 4.330 
• Pulje til forebyggelse 252 
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• Konsulentydelse og mæglervederlag 486 
• Rejseforsikring 33 
• Løbende udbetaling ifm. arbejdsskader 499 

 I alt 7.941 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019 og de forhandlede priser vedr. forsikringspræmi-
erne. 

   
 Furesø Kommune har med virkning fra 1.1.2015 forsikringsaftaler med:  

 
Tabel ØU 10 – Oversigt forsikringsområdet 
Forsikringsområde: Selskab: 
Bygning/løsøre Codan 
Entreprise Codan 
Kunstforsikring Codan 
Motor Protector  
Arbejdsulykke, katastrofe Protector 
Ledelsesansvarsforsikring AIG 
Kollektiv ulykkesforsikring byråd AIG 
Rejseforsikring AIG 
Kriminalitetsforsikring AIG 
Ansvarsforsikring genbrugspladser Gjensidige 
Lystfartøjer Gjensidige 
Ansvarsforsikring plejeanbragte børn Gjensidige 

 
Kommunen er selvforsikret, hvad angår arbejdsskade- og ansvarsforsikring. Forsik-
ringerne er etableret for en 3-årig periode med ret til forlængelse for yderligere 2 
gange 1 år i indtil maksimalt 5 år. Furesø Kommune har udnyttet retten til forlæn-
gelse fuldt ud. Forsikringsaftalerne udløber derfor ultimo 2019.  
 

 

 Forsikringsmæglerselskab  
Kommunens forsikringsportefølje bliver betjent af forsikringsmæglerfirmaet Willis 
Towers Watson. Willis Towers Watson har til opgave at varetage kommunens inte-
resser overfor forsikringsselskaberne. 

 

   
 Selvforsikringspulje 

Der er afsat en samlet selvforsikringspulje på 1,5 mio. kr. samt en pulje på 0,3 mio. 
kr. til skadesforebyggelse på såvel bygninger som personer.  
Udover de afsatte driftsmidler er der under Udvalg for natur, miljø og grøn omstil-
ling afsat driftsmidler på 1,4 mio. kr. i 2019 og frem til sikring af de kommunale 
bygninger, herunder etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), tyve-
risikringsanlæg (AIA), TV-overvågning) (TVO) adgangskontrol (ADK) og skalsikring 
(låse, skinner, beslag). Kommunevagten er uden for normal arbejdstid vagthaven-
de og det er kommunevagtens ansvar at vurdere evt. indkomne hændelser, og 
efterfølgende iværksætte afhjælpning/udbedring via interne eller eksterne leve-
randører. 
 
Forsikringsområdet administreres af en tværfaglig forsikringsgruppe i samarbejde 
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med forsikringsmæglerfirmaet Willis. Omkring de enkelte forsikringer m.m. henvi-
ses til forsikringsvejledningen på kommunens intranet. 
 
Arbejdsskadeforpligtigelsen 
Furesø Kommune er selvforsikret i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring og er 
derfor økonomisk ansvarlig for alle tilkendte erstatninger på skader, der er sket i 
den periode, hvor kommunen har været selvforsikret. Herunder også alle fremtidi-
ge tilkendte erstatninger på skader, der er sket inden 31.december 2018, men 
endnu ikke anmeldt eller tilkendt.  
Det er obligatorisk for kommunen at medtage en hensat forpligtelse til de fremti-
dige udbetalinger på balancen, jf. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. 
 
Der kalkuleres årligt med et beløb til hensættelse til arbejdsskader. Der skal på sigt 
oparbejdes en hensættelsespulje på ca. 13 mio. kr. til arbejdsskader. Den afsatte 
pulje udgør primo 2019 8,8 mio. kr.  

   
   
Kompetenceudvikling 
   

2.153 

   
06.45.51 
   
  

Budgettet dækker udgifter til tværgående strategisk ledelsesudvikling samt målret-
tede kompetenceudviklingstiltag på tværs af organisationen for både ledere og 
grupper af medarbejdere. Desuden afholdes udgifter til lovpligtig MED- og ar-
bejdsmiljøuddannelse. Endelig afholdes visse udgifter i forbindelse med iværksæt-
telse og implementering af udviklings- og effektiviseringstiltag på tværs af organi-
sationen. Udgifter til faglig kompetenceudvikling af medarbejdere inden for de 
enkelte fagområder afholdes af det afsatte budget til driftsrammer under de re-
spektive centre. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. 

 

   
 Kurser – internt  466 
 Uddannelsesmøder-gå-hjem-møder  69 
 Ledelsesudvikling 400 
 Pulje til Kommunom m.v.  168 
 MED- og arbejdsmiljøuddannelse  180 
 Kompetenceudvikling i forbindelse med effektiviseringstiltag 345 
   
06.45.51 Pulje - Effektiv arbejdsplads med høj trivsel 526 
 I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 – 2019 blev der afsat en pulje til 

sikring af, at Furesø Kommune fortsat skal være en effektiv arbejdsplads, hvor le-
derne går forrest i såvel forandringer som den stabile drift, og hvor medarbejderne 
med fokus på kerneopgaverne tager medansvar og yder en engageret indsats med 
fokus på borgernes behov og trives på arbejdspladsen.  
 
Puljen anvendes til: 

• Konkrete indsatser, der skal understøtte implementering, omstilling og tvær-
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gående samarbejde på udvalgte områder og tværs af organisationen. 
• Opfølgning på Medarbejderundersøgelse   
• En indsats for højere trivsel og arbejdsglæde gennem fokus på kerneopgaven 

og effektive arbejdsdage. Der iværksættes udviklingstiltag, hvor der arbejdes 
med holdningsbearbejdelse, fokus på borgernes behov og konkrete redskaber 
til at skabe balance mellem opgaver og tid. Fokus er at understøtte en effektiv 
opgaveløsning og minimere sygefraværet og oplevelse af usund stress.  

• Øgede udviklingsmuligheder på tværs af organisationen for at sikre strategisk 
fastholdelse af medarbejdere og udvikling af kompetencer og talenter. I de 
kommende år øges konkurrencen om arbejdskraften, og Furesø Kommune skal 
kunne tilbyde medarbejderne udvikling på arbejdspladsen, hvis vi ønsker at re-
kruttere og fastholde de dygtige medarbejdere.   

   
   
Tjenestemandspensioner  
 

32.725 

   
06.52.72 Tjenestemandspension 

Udbetaling af egenpension samt opsat pension  
Udbetaling af tjenestemandspensioner og opsat pension (for tidligere ansatte 
medarbejdere). Budgettet omfatter udbetaling af pension/opsat pension til tjene-
stemænd, der er fratrådt med pension, og som har optjent pensionsalder i Farum 
eller Værløse Kommune. Det er i situationer, hvor forpligtigelsen til pensionsudbe-
taling påhviler Furesø Kommune. På nogle af pensionsudbetalingerne modtager 
Furesø Kommune refusion fra Sampension. Det drejer sig om de sager, hvor der 
har været tegnet forsikring i Sampension.  
Der forventes i 2018 udbetalt tjenestemandspension til 343 pensionister inkl. bør-
nepension, med baggrund i de udbetalte pensioner pr. 1. november 2018.   
 
Egenpension 
Tjenestemandspension beregnes ud fra optjent pensionsalder på fratrædelsestids-
punktet nedrundet til antal hele år og ud fra det pensionsgivende løntrin. Pensi-
onsalderen er normalt det antal år, som medarbejderen har været ansat som tje-
nestemand efter sin 25 års fødselsdag. Pensionsalderen reduceres i forhold til ak-
tuel beskæftigelsesgrad.  
 
Pensionsalderen indgår i pensionsberegningen for tjenestemænd med: 
• 1,75 % af den pensionsgivende løn for hvert af de første 16 pensionsalder år 
• 1,50 % for hvert af de næste 16 pensionsalder år 
• 1,00 % for hvert af de sidste 5 pensionsalder år 
 
Den højeste egenpension opnås ved 37 års pensionsalder og udgør 57 % af den 
pensionsgivende løn. Tilsvarende satser for ægtefæller udgør 71 % af satsen for 
tjenestemænd. Reglerne fremgår af pensionsregulativet for kommunale tjeneste-
mænd. 
 
 

 
45.516 
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Opsat pension 
Opsat pension er en ”hvilende” pension, som tidligere tjenestemænd har ret til, 
når de er fratrådt deres ansættelse uden ret til straks at få pensionen udbetalt og 
uden overgang til tjenestemandsansættelse i anden virksomhed. Pensionen kan 
dog udbetales tidligere, hvis erhvervsevnen er nedsat til halvdelen eller derunder. 
Udbetaling sker i månedlige ydelser og er forudbetalt. 
Reglerne om opsat pension fremgår af tjenestemandspensionslovens § 24. 
 
Pensionsforsikringspræmier for nuværende ansatte tjenestemænd 
Indbetaling af pensionspræmie for kommunens genforsikrede aktive ansatte tjene-
stemænd. Der indbetales en pensionsprocent svarende til 59,7 pct. (2018-tal) af 
den pensionsgivende løn. Der er i alt på nuværende tidspunkt (ultimo 2018) ansat 
27 tjenestemænd - af disse er 12 genforsikrede. Der betales pensionsforsikrings-
præmie for disse 12 til Sampension. 

   
 Refusion af pensionsudgifter 

Indtægten dækker refusion fra Sampension for genforsikrede tjenestemandspen-
sionister samt indtægter i de tilfælde, hvor en ny medarbejder ansættes på tjene-
stemandsvilkår. Her tilgår der beløbsoverførsel for tidligere optjent pensionsalder 
fra det tidligere ansættelsessted. Her afregnes samtidig beløbsoverførsel, når en 
ansat tjenestemand ophører og overgår til ansættelse i anden tjenestemandsstil-
ling udenfor Furesø Kommune.  
Der modtages refusion af pensionsudgifter for 171 genforsikrede tjenestemænd 
(november 2018). 

-14.727 

   
 Afregning af pension med andre kommuner / staten 

Afregning til Statens Administration af pension til tidligere tjenestemandsansatte, 
som er overgået til SKAT samt lærere i den lukkede gruppe, som får udbetalt egen-
pension inden det fyldte 63½ år. 

1.421 

   
 Pulje til imødegåelse af ikke budgetlagte udgifter 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 – 2020 blev der via de tekniske kor-
rektioner afsat en pulje til imødegåelse af uventede udgifter på området i form af 
udbetaling af f.eks. opsat pension, fratrædelsesgodtgørelse ved overgang til over-
enskomstansættelse samt en øget tilgang af personer, der overgår til tjeneste-
mandspension tidligere end forventet i prognosen. 

515 

   
   
Elever 
 

1.042 

   
06.45.51 Der er løbende budgetteret med en normering på 4 elever, svarende til 2 nye elev-

aftaler hvert år. Eleverne er i 2-årige uddannelsesforløb. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
lønudviklingen fra 2018 til 2019.  

1.042 
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Tillidsrepræsentanter 
 

1.497 

   
06.45.51 Budgettet dækker udgifterne til løntillæg og frikøb af tid til fællestillidsrepræsen-

tanter og tværgående tillidsrepræsentanters varetagelse af hvervet, herunder del-
tagelse i MED-udvalg og lønforhandlinger mv.  
 
Tillægget ydes iht. protokollat om aflønning af tillidsmænd indgået mellem KL og 
KTO. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
lønudviklingen fra 2018 til 2019.  
 
Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret 
med 0,15 mio. kr. årligt som konsekvens af forslag ØU 5 – Konsekvens af regn-
skabsresultat 2017. 

1.497 

   
   
Personalepolitiker – diverse udgifter 
 

165 

   
06.45.51 Budgettet dækker tilskud til tværgående personalearrangementer, idræts- og 

sundhedsfremmende foranstaltninger for alle kommunens ansatte. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019.  
 

 

 Tilskud til personalearrangementer  114 
 Idræts- og Sundhedsfremme  27 
 Tilskud til Seniorklubben i Furesø Kommune 24 
   
   
Arbejdsmiljø 
 

446 

   
06.45.51 Budgettet er afsat til arbejdsmiljøforanstaltninger, herunder temadage og efterud-

dannelsestiltag og opfølgning på APV. Derudover dækker budgettet udgifter til 
skærmbriller i henhold til særlig visitationsprocedurer herfor. Endelig dækker bud-
gettet psykologbistand i forbindelse med pludseligt opståede arbejdsulykker, an-
dre voldsomme hændelser på arbejdspladsen samt medarbejdere, der udsættes 
for vold eller trusler om vold.  
 
Arbejdsmiljøtiltag    
Skærmbriller    
Krisebistand, pludselige voldsomme hændelser 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019.  

 
 
 
 
 
 
 

120 
109 
217 
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Kommunalinformation 
 

855 

 
Budgettet er afsat til kommunal information - herunder ugentlige informationsannoncer i lokalaviserne og 
borgerinformationsannoncer i andre medier. Herudover produceres der foldere, pjecer, kampagnemateriale 
og andet trykt informationsmateriale. Budgettet dækker også udgifter til løbende designudvikling.  

 
06.45.51 Kommunal information – diverse udgifter 813 
 Annoncer (informations- og selvstændige annoncer)  317 

Furesoe.dk (inkl. udvikling og redaktør)  137 
Design (designudgifter, tryksager m.m.)  29 
Diverse udgifter  329 

 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. 

 

   
06.45.51 Kommunal information – rådsinformation 43 
 Seniorråd  11 

Integrationsrådet  11 
Handicaprådet  11 
Furesø Ungeråd  11 

 

   
 Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 

prisudviklingen fra 2018 til 2019. Herudover er budgettet i forbindelse med vedta-
gelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret med 50.000 kr. årligt som konsekvens af 
forslag ØU 6 – Færre udgifter og flere indtægter. 

 

   
   
Stillingsannoncer 
 

452 

   
I budgettet for 2019 indgår det samlede annoncebudget på knap 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalgets bevil-
lingsområde. Budgettet dækker stillingsopslag i både trykte og elektroniske medier.  

 
03.22.02 Skoleområdet 116 
05.25.10 Daginstitutionsområdet 86 
05.32.32 Ældreområdet 81 
06.45.51 Administrationsområdet 169 
   
 Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 

prisudviklingen fra 2018 til 2019. Herudover er budgettet i forbindelse med vedta-
gelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret med 75.000 kr. årligt som konsekvens af 
forslag ØU 6 – Færre udgifter og flere indtægter. 
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Advokatbistand 
 

211 

   
06.45.51 Budgettet er afsat til dækning af advokatudgifter i forbindelse med mindre erstat-

ningssager samt øvrige sager, som ikke udføres af kommunens egne jurister.  
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019.  

211 

   
   
Revision 
 

473 

   
Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med basisrevision og særlig revision. Revisionen udføres af revisi-
onsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC).  
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for prisudviklingen fra 2018 til 
2019.  
   
06.45.51 Basisrevision 

Budgettet er afsat til revisionsbistand. 
394 

   
06.45.51 Særlig revision 

Budgettet er afsat til at dække ekstraordinær revisionsbistand såfremt der på ud-
valgte områder skal ydes særlig bistand. 

79 

  
 

 

Indkøb og udbud 
 

314 

   
06.45.51 Beløbet benyttes til SKI-abonnement, udbudsværktøjet Mercell, IN-intranet og 

mindre advokatudgifter i forbindelse med eventuelle klagesager. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. 

109 

   
06.45.52 Indkøbsanalyse- og kontraktstyring (ØU 2a – Budgetvedtagelse 2017) 

Indkøb af indkøbsanalyse- og kontraktstyring vedr. indkøbs- og udbudsområdet 
samt vedr. It- og digitalisering. Systemet er indkøbt i 2017. Der er årligt afsat 0,2 
mio. kr. til drift af systemet. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. 

205 
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Kontingenter og abonnementer 
 

1.906 

   
06.45.51 Kontingent KL  

Kontingent KL  
Kontingentet til KL udgør i 2019 3.709,41 kr. pr. 100 indbyggere (pr. 1. januar 
2014).  

1.818 
 

   
 Kontingenter og abonnementer 

Under denne bevilling afholdes udgifter til abonnementer af mere fælles karakter.  
Det drejer sig blandt andet om: 
• KL’s budgetvejledning 
• KL’s tilskuds- og udligningsmodel 
• KL’s journalplan 
• KL’s blanketlicens 
• Karnovs Lovsamling 
• KRL- løndata 
• Eco-nøgletal (KORA), nøgletalsanalyser m.fl. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. Herudover er budgettet opjusteret med 0,125 kr. 
årligt pba. den årlige kontingentstigning fra KL. 

 

   
06.45.51 Kopiafgift – Copydan 89 
   
   
Indtægter og gebyrer -888 
   
06.45.51 Gebyr, ejendomsbeskatningen 

Indtægter i form af gebyrer indgår, når borgerne betaler deres restancer og reg-
ningskrav for sent. Gebyrstørrelsen er i overensstemmelse med de regler, der er 
fastsat i kommunens økonomiske styringsprincipper under debitor-politikken. 

-271 

   
06.45.51 Gebyr, tilgodehavender 

Indtægter i form af gebyrer i forbindelse med at borgerne ikke indbetaler restancer 
rettidigt. 
Gebyret udgør 250 kr. hver gang kommunen rykker en borger/virksomhed for en 
betaling. Gebyrets størrelse er lovreguleret og opkræves i øvrigt i overensstem-
melse med kommunens debitor-politik. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er budgettet opjusteret med 
45.000 kr. som følge af lovændring ift. kommunernes mulighed for, som led i ind-
drivelsesopgaven, at opkræve et gebyr på 450 kr. ifm. tilsigelser til udlægsforret-
ninger.  Det forventes, at der årligt vil blive opkrævet gebyr i 100 tilfælde. 

-508 

   
06.45.51 Gebyr – skorstensfejer 

Taksten for skorstensfejning er fastsat af KL og bliver udregnet individuelt ud fra 
skorstenens størrelse. Betalingen bliver opkrævet via ejendomsskatten. 

-68 
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06.45.51 Administration af vejbelysning 
Indtægter fra levering af belysning til mindre grundejerforeninger og/eller virk-
somheder. 

-41 

   
   
Almene boliger 1.459 

-520 
   
 Lejetab og istandsættelse 1.459 

-520 
   
 Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 

prisudviklingen fra 2018 til 2019. Herudover er budgettet i forbindelse med vedta-
gelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret med 0,5 mio. kr. årligt som konsekvens 
af forslag ØU 5 – Konsekvens af regnskabsresultatet for 2017. 

 

   
00.25.11 Lejetab og istandsættelse – flygtningeboliger 

Lejetab (tomgangsleje) 307 
Udgifter til kommunens lejetab på boliger til permanent 
boligplacering af flygtninge. 
Lejetabet opstår i perioden mellem kommunens overtagelse 
af boligen til anvisning og til det tidspunkt, hvor den nye beboer 
flytter ind. 
Den kommunale forpligtigelse til at betale misligholdelse, 
vedligehold og tomgangsleje fremgår af Almenboliglovens  
§ 59, stk. 1. 
 
Refusion -307  
Der er fuld statsrefusion for kommunens udgifter jf.  
Almenboligloven § 62, stk. 3. 

307 
-307 

   
00.25.18 Lejetab og istandsættelse – ungdomsboliger 

Lejetab (tomgangsleje) 54 
Budgettet omfatter lejetab i almene boliger i forbindelse med  
fraflytning fra de lejemål, hvor kommunen har anvisningsret. 
 
Istandsættelse 106  
Kommunen er forpligtet til at betale for istandsættelse for de  
lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten, såfremt  
de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen. 

160 

   
00.25.18 Lejetab og istandsættelse – familieboliger 

Lejetab (tomgangsleje) 66 
Budgettet omfatter lejetab i almene boliger i forbindelse med  
fraflytning fra de lejemål, hvor kommunen har anvisningsret. 
 
Istandsættelse 273  
Kommunen er forpligtet til at betale for istandsættelse for de  
lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten, såfremt  

339 
-212 
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de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen. 
Indtægten vedrører det beløb, som kommunen har udlagt, og som  
efterfølgende opkræves hos lejer. -212 

   
00.25.18 
 

Lejetab og istandsættelse – ældreboliger (inkl. plejeboliger) 
Lejetab (tomgangsleje) 218 
Budgettet omfatter lejetab i almene boliger i forbindelse med  
fraflytning fra de lejemål, hvor kommunen har anvisningsret. 
 
Istandsættelse 435  
Kommunen er forpligtet til at betale for istandsættelse for de  
lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten, såfremt  
de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen. 
 
Tabel ØU 11 – Oversigt ældreboliger 

Form Antal 
boliger 

Administration 

Private:    
”Banekrogen” Læssevej  9 DAB 
Tippevanghuse 10 Boligkontoret Danmark 
 Ryetbo II, III og IV  108 Advokat Arup og Hvidt 
Skovgården  26 DAB 
Svanepunktet 84 KAB 
Lillevang 103 DOMEA 
Gammelgårdsvej 9  
   
Kommunale:   
Solbjerghaven 6 20 DAB 
Jonstrupvangvej 140 5 DAB 
Højloftvænge (Langkærgård) 13 DAB 
Storkekrogen 5 DAB 
I alt 392  

 

653 
 

   
 Driftssikring af boligbyggeri samt terminsydelse 2.380 
   
00.25.18 
 

Driftssikring af boligbyggeri  
Støtte til opførelse af boliger 
Budgettet omfatter den årlige udgift, som kommunen er forpligtet til at betale i 
henhold til lov om støttet boligbyggeri.  
 
Det drejer sig om støtte til: 
• Almene boliger 1.085  
• Andelsboliger 371 
• Ungdomsboliger 154 

 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. 
 

1.610 

   



Furesø Kommune – Budget 2019   Aktivitetsområde – Administrativ organisation  
Økonomiudvalget    Fælles udgifter og indtægter 
  

 
29 
 

00.25.18 Ældreboliger – terminsydelse (ekskl. ydelsesstøtte til kommunale ældreboliger) 
 
Efter lov om almene boliger mv. kan boliger for ældre og handicappede enten op-
føres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber mv. 
Budgettet til ældreboliger er afsat til ydelsesstøtte til private ældreboliger samt 
ydelsesstøtte og huslejeindtægter vedrørende kommunale ældreboliger.  
 
Lovgrundlag: Lov om almene boliger. 
Indtægterne fra huslejebetalingerne modsvarer udgifterne med undtagelse af 
ydelsesstøtten. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. 

770 

  
 

 

Tinglysningsafgift – lån til betaling af ejendomsskat   886 
   
05.72.99 Budgettet er afsat til at dække de udgifter til tinglysningsafgift, som er pålagt 

kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelse, jf. Lov om 
beskatning til kommunerne af faste ejendomme, samt Lov om lån til betaling af 
ejendomsskatter og tinglysningsloven.  
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. 

886 

   
   
Tolkebistand og mulighedserklæringer 2.867 
   
06.45.51 Tolkebistand 

 
Budgettet dækker udgifter til tolkebistand på følgende fagområder: 
• Børneområdet 175 
• Socialområdet 19 
• Beskæftigelsesområdet 112 
• Voksenhandicapområdet 101 

408 

 Budgettet til tolkebistand på beskæftigelsesområdet justeres løbende ved de 3 
årlige budgetopfølgninger som følge af øgede/faldende udgifter til tolkebistand 
ifm. modtagelsen af flere/færre flygtninge. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. 

 

   
06.45.51 Mulighedserklæringer   

 
Budgettet dækker udgifter til lægeerklæringer på følgende fagområder: 
• Personale (administration) 83 
• Børneområdet 22 

2.459 
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• Socialområdet 124 
• Beskæftigelsesområdet 2.209 
• Voksenhandicap-området 20 

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. Herudover er budgettet på beskæftigelsesområ-
det i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret med 0,4 mio. 
kr. årligt som konsekvens af forslag ØU 5 – Konsekvens af regnskabsresultatet for 
2017. 

 
 

  

Lokale bidrag   77 
   
06.45.51 Akutbidrag  52 

KTO og de kommunale arbejdsgiverparter har godkendt KTO-forliget 
 af 19. februar 2005. Af KTO-forliget fremgår det, at der for perioden 
 1. april 2005 - 31. marts 2008 er aftalt følgende om kommunernes  
indbetaling til Amtskommunernes og Kommunernes Fond for  
Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl. (AKUT). 
  
AFU bidrag  25 
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er en ordning,  
der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i  
Danmark. 
Alle offentlige og private danske arbejdsgivere, der betaler til ATP,  
skal betale bidrag til AFU. Det gælder også for udenlandske arbejds- 
givere, der midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark.  
Bidragene går til finansieringen af AFU. 

 

 
 

  

Projekter under ØU  91 
   
 Afledt drift af anlægsforslag 325 
   
06.45.51 Implementering af AULA 

(Budgetvedtagelse 2018 – anlægsforslag 211) 
203 

 Afledt drift ifm. implementering af AULA på 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. fra 
2020 og frem. Aula erstatter i 2019 det nuværende Skoleintra på skoleområdet og i 
2020 Infoba på dagtilbudsområdet. 

 
Aula er en ny digital portal, hvor alle medarbejdere, ledere og forældre skal kom-
munikere. På skoleområdet vil Aula også omfatte kommunikation mellem medar-
bejdere og elever. Indførelsen af Aula vil omfatte udgifter til kompetenceudvikling 
af alle medarbejdere, ledere og korte introduktionsforløb for forældre.  

 

   
06.45.51 Bedre borgerdialog – hjemmeside  

(Budgetvedtagelse 2018 – anlægsforslag 212) 
122 

 Kommunen ønsker at levere brugervenlige digitale løsninger, der giver borgerne de 
bedste digitale serviceoplevelser. Den nuværende hjemmeside er fra 2010, og det 
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samme gælder for intranet og subsites. Borgernes behov har ændret sig væsentligt 
siden da, og det er desuden tid til at konkurrenceudsætte vores kontrakt med nu-
værende web-leverandør.  
I den forbindelse vil det være en fordel at skifte vores nuværende CMS-system, 
Sitecore, ud med et fremtidssikret CMS-system, der er let at integrere med andre 
it-systemer, billedbanker og ESDH-system, og som desuden egner sig til tværgåen-
de kommunikation på alle platforme. 
Herudover skal en ny hjemmeside understøtte en moderne kommunikation i lyd 
og videoer samt evt. platform for en interaktiv dialog med borgerne (Fx digitale 
spørgeskemaer, høringer mv.). En ny digital furesøplatform kan være med til at 
skabe en bedre digital kommunikation med borgere, erhvervsliv, foreninger, sam-
arbejdspartnere og andre interessenter. 

   
 Øvrige projekter -234 
   
06.45.51 Projekt ”Tryg start for alle”  
 Furesø Kommune har fået tildelt et tilskud på 4.320.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen 

fordelt på perioden 2018 til 2021. Tilskuddet er bevilget fra Sundhedsstyrelsens 
pulje ”Tidlig indsats for sårbare familier”. Titlen på projektet er ”Tryg Start for Alle 
– Furesø Kommune”, og det er forankret i Furesø Kommunes sundhedspleje, som 
varetager projektledelsen af projektet. Projektet er tværligt på hele børneområdet, 
idet der inddrages kompetencer og ressourcer på tværs af mange afdelinger i Cen-
ter for Børn og Voksne, såsom Myndighed børn, undersøgelse børn, PPR området, 
mv. Formålet med projektet er: 
 
• at udvikle og afprøve indsatser, der matcher udsatte og sårbare børn og familiers be-

hov og som virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen 
• at styrke den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen 
• at målrette de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte 

og sårbare børn og familier 
 
Furesø Kommune bidrager med en egenfinansiering over perioden på i alt 
1.327.109 kr. Dermed er de samlede udgifter inklusiv egenfinansieringen på 
5.648.000 kr.  

 

   
   
Frikommunekoordination 104 
   
06.45.51 Furesø Kommunes andel 104 
 Furesø Kommune har sammen med 8 andre kommuner opnået frikommunestatus 

under det fælles tema "En plan for en sammenhængende indsats sammen med 
borgeren" jf. Lov om frikommunenetværk § 2, stk. 7.  
De 9 kommuner er gået sammen om én tværgående koordinatorstilling. Furesø 
Kommunes andel hertil samt øvrige udgifter ifm. samarbejdet udgør 0,1 mio. kr. 
fra 2017 og frem til 2021. Budgettet blev afsat ifm. Budgetopfølgning I pr. 
31.3.2017. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for 
prisudviklingen fra 2018 til 2019. 
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EU-kontor 93 
   
06.45.51 Budgettet er afsat til dækning af udgifter i forbindelsen med oprettelse af et fælles 

EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i Hovedstadsregionen og Region Hovedsta-
den.  
 
Efter aftale med KKR Hovedstaden udgjorde medfinansiering af EU-kontoret og 
Copenhagen-samarbejdet i 2018 i alt 2,21 kr. pr. indbygger.  
Det konkrete beløb pr. indbygger for 2019 kendes først medio 2019.  
Copenhagen-bidraget videreformidles til KKR. 

93 

   
   
Administrationsudgifter knt. 06 overført til/fra øvrige hovedkonti 2.708 

-4.217 
   
01.35.40 Administrationsudgifter forsyningsområdet 

Budgettet omfatter kommunens indtægt fra forsyningsområdet vedrørende be-
regnet andel af udgifterne vedrørende den centrale administration af renovations-
området (det brugerfinansierede område). Det drejer sig bl.a. om udgifter til IT, 
personale og øvrige fællesudgifter. 

-1.510 

   
06.45.58 Administrationsudgifter vedr. det specialiserede børneområde 

Ifølge de autoriserede konteringsregler på det takstbelagte område under hoved-
konto 05 skal der foretages en beregning og overførsel af udgifterne på hovedkon-
to 06 til hovedkonto 05 vedr. bygnings- og lokaleomkostninger, forrentning af ka-
pital, andel af central ledelse og administration, forsikring, IT-drift og -udvikling, 
vagtordning, centrale uddannelsesmidler samt udgifter til telefoni.  
 
Administrationsudgifter vedrørende Center for Børn og Familier er for 2019 be-
regnet til 0,3 mio. kr. 

296 
-296 

   
06.45.57 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet   

Ifølge de autoriserede konteringsregler på det takstbelagte område under hoved-
konto 05 skal der foretages en beregning og overførsel af udgifterne på hovedkon-
to 06 til hovedkonto 05 vedr. bygnings- og lokaleomkostninger, forrentning af ka-
pital, andel af central ledelse og administration, forsikring, IT-drift og -udvikling, 
vagtordning, centrale uddannelsesmidler samt udgifter til telefoni.  

 
Administrationsudgifter vedrørende Center for Social og Sundhed for 2019 er be-
regnet til 2,4 mio. kr. 

2.412 
-2.412 

   
   
Den centrale refusionsordning -14.945 
   
05.22.07 Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager dækker refusion, der 

hjemtages for udgifter vedrørende borgere mellem 0-67 år, jf. Servicelovens §§ 
176-176a.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedjusteret 
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med 3,5 mio. kr. i 2019 og 2020, som følge af resultatet af den endelige restafreg-
ning 2017. I 2021 og frem er budgetterne nedjusteret med 2,5 mio. kr. 
 
Refusionsordningen har forskellige refusionsgrænser for henholdsvis børn og unge 
under 18 år samt for voksne mellem 18-67 år. Refusionsgrænserne for børn og 
unge er lavere end for voksne, da udgiftsniveauet i børne- og ungesager generelt 
er lavere. Unge mellem 18-22 år, som modtager efterværn, dvs. støtte jf. Service-
lovens §§ 76 og 76a, afregnes ligeledes efter refusionsgrænserne for børn og unge. 
 
I tabel ØU 13 og 14 er angivet refusionssatserne for henholdsvis børn og unge samt 
voksne. 
 
Tabel ØU 12 - Refusionsgrænser 2019 – børn og unge. 

Beløbsinterval 
- i hele kr. 

Kommunen betaler 
i pct.: 

Refusionsandel i 
pct.: 

0 – 809.999 kr. 100 pct. 0 pct. 
810.000 - 1.599.999 kr. 75 pct. 25 pct. 
1.600.000 kr. og derover  50 pct. 50 pct. 

Kilde: Vejledning 9964 af 04.10.2017 om regulering pr. 1. jan. 2018 af satser på Social- og Indenrigs-
ministeriets område. 
 
Tabel ØU 13 - Refusionsgrænser 2019 – voksne. 

Beløbsinterval 
- i hele kr. 

Kommunen 
betaler i pct.: 

Refusionsandel i 
pct.: 

0 – 1.069.999 kr. 100 pct. 0 pct. 
1.070.000 – 2.009.999 kr. 75 pct. 25 pct. 
2.010.000 kr. og derover  50 pct. 50 pct. 

Kilde: Vejledning 9930 af 9. november 2018 om regulering pr. 1. jan. 2019 af satser på Børne- og 
Socialministeriets område. 
 
Som følge af, at Staten og kommunerne har ønsket at kunne udlede udgifterne til 
henholdsvis ældre og personer med handicap mv., er udgiftsbudgetterne til disse 
områder blevet opdelt i nye områder. Dette medfører, at indtægterne fra statsre-
fusion på området ligeledes er blevet opdelt. Opdelingen af budget 2019 er foreta-
get skønsmæssigt. 
 
I 2019 forventes refusionsindtægterne at vedrøre følgende udgiftsområder: 
 
Tabel ØU 14 – Oversigt indtægtsområder. 

Vedr.  
funktion 

Område Budget 2019 
(i 1.000 kr.) 

05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge -210 
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -20 
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge -583 
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge -27 
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og 

sundhedslovens § 142) 
-4 

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) -2.014 
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) -217 
05.57.72 
grp. 009-016 

Sociale formål (herunder merudgiftsydelse ved forsør-
gelse af børn med nedsat funktionsevne (SEL § 41), 010 
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (SEL 

-94 
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§ 100), 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 
m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 
(SEL § 42) samt 016 Udgifter i forbindelse med køb af 
træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse 
med hjemmetræning (SEL § 32a, stk. 6) 

05.28.22 Plejefamilier -15 
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme-

hjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (ser-
vicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliterings-
forløb (§ 83 a) 

-1.462 

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg 
af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 
samt friplejeboliglovens § 32) 

-1.462 

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet 
mod primært ældre 

-3.067 

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befor-
dring til ældre (SEL § 112, 113, 116 og 117) 

-12 

05.38.37 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme-
hjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit 
valg af leverandør 

-1.622 

05.38.39 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befor-
dring til personer med handicap 

-12 

05.38.51 Botilbudslignende tilbud -4.157 
 I alt -14.945 

Note: Afrunding til 1.000 kr. medfører mindre afvigelser i tabellen. 
 
Ved den endelige restafregning for regnskab 2017 blev der hjemtaget refusion på 
114 borgere på lav sats samt 23 borgere på høj sats. 
 
Budgetforudsætning: Budget 2019 er dels baseret på budgetoverslagsåret 2019, 
som blev vedtaget i budget 2018-2021 i oktober 2017 og dels resultatet af den 
endelige restafregning 2017. 
Fagområderne arbejder kontinuerligt med at reducere udgifterne på de forskellige 
områder, hvilket kan medføre behov for at justere refusionsindtægterne i løbet af 
året.  

 
 
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 10.254 
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark   

I forbindelse med overdragelse af tidligere kommunale opgaver til Udbetaling 
Danmark (UDK), skal Furesø Kommune årligt betale for Udbetaling Danmarks vare-
tagelse af disse opgaver jf. kommuneaftalerne. 
 
Budgettet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 – 2022 nedjusteret fra 
2019 fra 11 mio. kr. til 10 mio. kr. med 1 mio. kr. årlig, idet kommunernes samlede 
bidrag til UDK forventes at falde med i alt 67,5 mio. kr. jf. skøn fra UDK’s bestyrel-
se. Af faldet udgør Furesø Kommunes andel 1 mio. kr. Administrationsbidraget er 
fordelt på baggrund af befolkningsnøgletallet pr. 2. kvartal 2018.  

10.254 
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 Beredskabssamarbejde 5.459 
   
00.58.95 Med virkning fra 1. januar 2016 er § 60 selskabet Frederiksborg Brand og Redning 

etableret. Ud fra en række objektive kriterier har Hillerød, Egedal, Frederikssund, 
Halsnæs, Gribskov og Furesø Kommune, indgået et samarbejde om udførelsen af 
opgaver knyttet til det operative beredskab. Furesø Kommunes årlige udgifter, 
som er knyttet til disse opgaver (Kommunens bidrag til selskabet) udgør i 2019 5,2 
mio. kr.  
 
De beredskabsmæssige opgaver som Furesø Kommune skal selv skal udføre – eller 
tilkøbe, og som ligger ud over det operative beredskab udgør blandt andet udgifter 
til ABA alarmer og øvrige serviceopgaver såsom gennemførelse af førstehjælpskur-
ser. Budgettet hertil udgør i 2019 0,2 mio. kr.  

5.223 
 
 
 
 
 
 

236 
 

 
 
 Hegnsyn 13 

-13 
   
06.4.51 Gebyr og honorar vedr. hegnsyn. Hegnsynsforretningerne skal hvile i sig selv, hvil-

ket vil sige, at de opkrævede gebyrer svarer til de honorarer, der udbetales.  
13 

-13 
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Administrationen    
 
Furesø Kommunes administration består af en Direktion, to ressourcecentre og seks fagcentre. 
 
Figur ØU 2  

 
 

 
På de følgende sider findes en kort beskrivelse af arbejdsopgaverne for de enkelte centre. Under hvert cen-
ter fremgår lønsum samt driftsramme. 
 
Lønrammen for de enkelte centre tager udgangspunkt i lønsummen fra året før reguleret for ændringer i 
opgaven.  
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative 
udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2019 afsat 5.880 kr. pr. medarbejder inkl. center-
chefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. 
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Center for Økonomi og Ressourcer 33.838 
   

Center for Økonomi og Ressourcer fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre og vare-
tager betjening af byråd, borgmester og direktion.  
 
Centeret bistår kommunens øvrige fagcentre med opgaver inden for digitalisering, kommunikation, juridisk 
rådgivning, personale, effektivisering samt økonomi. Centeret er således i løbende og tæt samarbejde med 
de øvrige centre i kommunen om mange forskellige tværgående opgaver.  Centeret består af 5 afdelinger. 
   
Budgetafdelingen: 
Udarbejdelse af budget, budgetbemærkninger, løbende budgetopfølgninger herunder lønopfølgning, års-
regnskaber, generel økonomistyring, analyser, prognoser, befolkningsprognoser m.m. Afdelingen servicerer 
direktionen, centerchefer, afd. ledere, centre og alle de budgetansvarlige ledere i organisationen i forbindel-
se med den daglige drift, økonomistyring og udvikling af nye værktøjer til brug for økonomistyringen. 
   
Regnskabs- og digitaliseringsafdelingen: 
Udarbejdelse af årsregnskaber, økonomiske dagsordenspunkter for fagforvaltninger, afstemninger, bogfø-
ringer og bogholderiopgaver, udgående regnskabseftersyn hos bl.a. institutioner, administration af konto-
planer, sikkerhedssystemet, OPUS, ejendomsbeskatning, indsats mod socialt bedrageri, opkrævning af beta-
linger samt IT- og digitalisering. 
   
Personaleafdelingen: 
Løn- og personaleadministration (ansættelse, afsked, barsel, ændringer m.m.) for ca. 4.000 lønmodtagere 
pr. måned (inkl. timelønnede) samt servicelovsudbetalinger til ca. 300 personer (plejefamilier, tabt arbejds-
fortjeneste m.fl.). Personalekonsulenterne rådgiver og vejleder dagligt kommunens ledere omkring diverse 
personalespørgsmål samt forestår overenskomstfortolkning. Afdelingen har kontakt til de faglige organisati-
oner/ tillidsrepræsentanter og forhandler forhåndsaftaler, lønaftaler og diverse konkrete sager. Desuden 
har afdelingen ansvaret for personalepolitik og personalehåndbog, organisationsstyring i OPUS, indhentelse 
af refusion ved sygdom, barsel, elever, fleksjob og løntilskudsstillinger samt afregning af A-skat, ATP mv. 
 
Ledelsessekretariatet: 
Sekretariatet varetager opgaver for borgmesteren og direktionen, og sekretariatsbetjener Byrådet, Økono-
miudvalg og de 8 fagudvalg, herunder udsendelse af dagsordener og referater. Herudover yder Ledelsesse-
kretariatet juridisk rådgivning til byrådet samt til ledere og medarbejdere i alle dele af den kommunale for-
valtning, herunder tilsynssager/ombudsmandssager, retssager. Endelig er sekretariatet tovholder på plan-
lægning og afvikling af folketings-, kommune- og EU-valg. 
   
Udvikling og kommunikation: 
Afdelingen har ansvaret for kommunens overordnede kommunikationsindsats internt så som eksternt, her-
under kommunikationsrådgivning og -planlægning samt borgerkommunikation i bred forstand, bl.a. løbende 
pressehåndtering kommunikation via hjemmeside, informationsannoncer og intranet i samarbejde med de 
udpegede webredaktører på de enkelte fagområder. Afdelingen har endvidere ansvaret for gennemførsel af 
medarbejderundersøgelser, ledelsesevalueringer samt den tværgående strategiske ledelses- og organisati-
onsudvikling og understøtter det lokale arbejdsmiljøarbejde. 
Endelig betjener afdelingen kommunens direktion og chefgruppe med at koordinere, understøtte, facilitere, 
implementere diverse udviklingsprojekter, borger- og brugerinddragelsesprocesser og det løbende effektivi-
seringsarbejde.  
 
Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 opjusteret med 0,1 mio. kr. årligt som 
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konsekvens af forslag ØU 2 – Justering af ledelsesstrukturen på tværs af organisationen. Herudover er bud-
gettet til ledelsessekretariatet opjusteret med 0,5 mio. kr. årligt til arbejdet med byrådets arbejdsprogram 
og det øgede ressourcetræk, som sekretariatsbetjeningen af 8 stående udvalg medfører (Indgår i budgetkor-
rektion ØU 1). 

 

   
Center for Økonomi og Ressourcer – lønsum 33.461 
   
06.45.51 Lønsum samlet 

• Budgetafdelingen (14 medarbejdere) 
• Regnskabsafdelingen (16 medarbejdere)  
• Personaleafdelingen (14 medarbejdere) 
• Udvikling- og kommunikationsafdelingen (10 medarbejdere) 
• Ledelsessekretariatet (9 medarbejdere)  

33.461 

   
Driftsramme 377 
   
06.45.51 Driftsramme  

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2019 
afsat 5.880 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til 
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. 
 
• Centerchef 7 
• Budget 82 
• Regnskab og digitalisering 94 
• Personale 82 
• Udvikling og kommunikation 59 
• Ledelsessekretariat 53 

Driftsrammen er beregnet på baggrund af 63 medarbejdere. 

377 

   
 Af afdelingernes driftsrammer omplaceres hvert år et beløb pr. medarbejder til: 

• Midler til Trivselsudvalget 
• Øvrige udgifter 
 
Midlerne omplaceres i januar måned.  
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Center for Kommunale ejendomme og anlæg 9.851 
-3.870 

   
Center for Kommunale ejendomme og anlæg fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcen-
tre med fokus på de kommunale ejendomme og indkøb samt byudvikling på kommunale ejendomsbesiddel-
ser. Centret består af 2 afdelinger.  
 
Kommunale Ejendomme 
Kommunale Ejendomme varetager ejendomsdrift og -administration på eget og lejet bygningsareal generelt 
i forhold til de 194 ejendomme/395 bygninger i alt ca. 273.000 m2, som kommunen råder over.  
 
Kommunale Ejendomme arbejder primært med at varetage ejendomsdrift og -administration i forhold til 
sikkerhed, rengøring, huslejeforhold, energistyring, bygningsvedligehold m.v. Projektopgaver vedr. nye og 
igangværende projekter vedr. nybyggeri, ombygninger samt større vedligeholdelsesarbejder på områderne. 
Dertil kommer salg af kommunale ejendomme. Budget til aflønning af projektmedarbejderen indregnes i 
anlægsbevillingen til nye projekter. Den enkelte medarbejder skal udkontere deres forbrugte tid pr. projekt. 
 
Udbud og indkøb 
Udbud – og indkøbsteamet fungerer som ressource og rådgivningsfunktion for alle kommunens entre og 
afdelinger. Udbud – og indkøbsteamet udarbejder og processer udbud på vare- og tjenesteydelser i samar-
bejde med de relevante fagområder. 
 
Center for Kommunale ejendomme og anlæg – lønsum 6.687 

-2.246 
   
06.45.51 Ikke udmøntet besparelser: 

 
• Samling af dagsordenssekretariat -30 
• Centerets andel af ØU 1 – Afbureaukratisering og forenkling -11 
• Udmøntning af kontaktcenterbesparelse -21 

-62 

   
06.45.51 Lønsum afdelinger: 

• Kommunale ejendomme 2.795 
• Projektledelse - lønsum 2.246 
• Projektledelse – indtægt fra projekter -2.246 
• Udbud og indkøb 1.708 

6.749 
-2.246 

 
 

  

Driftsramme 106 
   
06.45.51 Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 

andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2019 
afsat 5.880 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til 
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. 

106 

 Driftsrammen er beregnet på baggrund af 18 medarbejdere.  
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Furesø kantine 2.930  
-1.624 

   
Kantinen har i 2014 været konkurrenceudsat på pris og menu. I forlængelse af konkurrenceudsættelsen var 
kantinen bundet på kravsspecifikationen i udbuddet til og med 2017. Kantinen ligger i dag på en gennem-
snitlig økologiprocent på 70 %. Kantinen skulle efter udbuddet kun have en hovedleverance som var fro-
kostbespisning til de ansatte. I dag leverer kantinen både morgenmad, frokost, mødeforplejning, udvalgs og 
byrådsbespisning samt større leverancer til særlige begivenheder. 
 
Det samlede kantinebudget for 2019 er på 1,4 mio. kr. (netto), heraf udgør moms af det kommunale tilskud 
0,129 mio. kr. 
 
På tværs af kantinens driftsområde er budgettet nedskrevet med 23.000 kr. som følge af kantinens andel af 
ØU 3 – reduceret prisfremskrivning. 
   
 Personaleudgifter 

 
Vikarbistand 111 
Budgettet skal dække vikarforbrug i forbindelse ferie, sygdom og særlige  
arrangementer. 
Beklædning 54 
Budgettet omfatter vask af kantinepersonalets kitler m.v. 
Driftsomkostninger 26 

191 

   
 Vareforbrug 

Budgettet omfatter indkøb af råvarer til kantinedriften. 
1.197 

   
 Varesalg 

 
Abonnement  -952 
På abonnementsordningen er budgettet beregnet på grundlag af et  
gennemsnitligt antal abonnementer på omkring 200 fuldtidsansatte. 
Prisen på abonnementsordningen er 390 kr. pr. måned for ansatte i  
Administrationen. 
 
Kontantsalg  -127 
Den direkte salgsindtægt er budgetteret skønsmæssigt. 
 
Salg til møder samt af andre kantineydelser  -545 

-1.624 

   
 Driftsomkostninger 

 
Produktionsudstyr  17 
Køkkenredskaber  84 
Øvrige driftsomkostninger  105 

206 

   
 Frugtordning 

Frugtordning for ansatte på rådhuset. Der indkøbes 1 stk. frugt pr. medarbejder 
dagligt. 

98 
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 Lønomkostninger – kantinepersonale 1.238 
   
   
Kantine moms 129 
   
 Moms af kommunalt tilskud 

Hvis kantinen sælger varer til medarbejderne til en pris, der er billigere end frem-
stillingsprisen, er der tale om salg til en interesseforbunden part. Det betyder, at 
det underskud, der vil være, betragtes som et kommunalt tilskud, der skal afregnes 
moms af. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedskrevet 
med 125.000 kr. som konsekvens af regnskabsresultatet de sidste år. 

129 
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Center for Dagtilbud og Skole 4.777 
   
Omfatter Center for Dagtilbud og Skoles administration, og består af ledelsen af skole- og dagtilbudsområ-
det, centerets sekretariat, ressourcegruppen samt en del af konsulentgruppen. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er centerets lønbudget nedjusteret med 6.000 kr. som 
konsekvens af forslag ØU 1 – Forenkling og afbureaukratisering. 
 
 Lønsum 

Medarbejderne varetager blandt andet følgende opgaver:   
• pladsanvisning, administration af fripladser, befordring, skoleindskrivning 

samt mellemkommunale afregninger, regningsbetaling m.m. 
• tilsynsmæssige opgaver i dag- og fritidstilbud samt i skolevæsnet, herunder 

også dokumentation i forbindelse med kvalitetsrapporterne m.m. 
• kompetenceudviklingsprojekter, support af eksterne enheder og deres le-

dere. 
• (kvalitets)udviklingsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet samt imple-

mentering og udmøntning af budgetbeslutninger, lovgivning og reformer 
m.m. 

• samarbejde med skole- og områdebestyrelser og bestyrelser for private 
organisationer  

• servicering af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse samt Børne- og Un-
geudvalget (Tvangsfjernelser) og Ungerådet 

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2018 
afsat 6.058 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til 
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. 
 
Driftsrammen er beregnet på baggrund af 17 medarbejdere. 

4.677 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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Center for Børn og Voksne 23.898 
   
Budgettet er afsat til myndighedsopgaver i Center for Børn og Voksne. Foranstaltning for børn og unge og 
myndighedsområdet på voksenhandicapområdet beskæftiger sig med myndighedsudøvelse, herunder sags-
behandling af personsager. Myndighedsudøvelsen vedrører både udfærdigelse af afgørelser samt opgaver, 
der relaterer sig til afgørelser.  Selve opgavevaretagelsen vedrører både direkte og indirekte kontakt med 
borgerne. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er centerets lønbudget nedjusteret med 26.000 kr. 
som konsekvens af forslag ØU 1 – Forenkling og afbureaukratisering. 
 
   
Myndighed for børn, unge og voksne 23.675 
   
De 23,7 mio. kr. er en sum af lønbudget og driftsbudget til området Myndighed for børn, unge og voksne. 
Det samlede lønbudget i 2019 er på 22,2 mio. kr.,  driftsbudgettet er på 0,3 mio. kr. og budgettet til øvrige 
udgifter er på 1,1 mio. kr. Budgettet skal dække løn, driftsudgifter og øvrige udgifter til alle afdelingerne, 
som er følgende: 
 

1. Myndighed for børn, unge og voksne – overordnet/tværgående 
2. Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser 
3. Foranstaltning for børn og unge 
4. Borgere med nedsat funktionsevne (voksen-handicap og børne-handicap) 

 
Driftsrammen på i alt 329.270 kr. anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre 
administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2019 afsat 5.880 kr. pr. medarbejder 
inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. 
 
Nedenfor er budgettet delt op og beskrevet nærmere for hver af disse afdelinger. 
 
Myndighed for børn, unge og voksne (6.58) 1.283 
   
06.45.58 Dette er driftsbudget til områdeleder, studentermedhjælpere samt driftsudgifter 

til fælles område aktiviteter på tværs af afdelingerne i dette område. 
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.  
 

20 

   
06.45.58 Supervision 

Der er i budget 2019 afsat 372 t. kr. til supervision af centerets rådgive-
re/sagsbehandlere og tre afdelingsledere på det specialiserede børneområde – 
dvs. afdelingerne ”Foranstaltning for børn og unge”, ”Forebyggelse og børnefaglige 
undersøgelser” og ”Borgere med nedsat funktionsevne”. 
 
På supervisionsmøderne modtager rådgiverne/sagsbehandlerne rådgivning og 
sparring til deres arbejde. Supervisionen udføres af eksterne leverandører.  Formå-
let er at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer og at styrke og udvikle 
arbejdet med borgeren. Hertil at supervision bidrager til den ledelsesmæssige for-
ankring af, at der arbejdes ud fra samme faglige, metodiske og administrative til-

372 
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gang overfor borgerne. Supervision understøtter dermed den personlige og faglige 
udvikling samt bidrager til at udvikle arbejdsmetoder og initiativer overfor borgere 
og samarbejdspartnere. 

   
06.45.58 Tilsynsopgaver for Center for Børn og Voksne – transportudgifter  

Kørselsudgifter ifm. rekruttering, supervision, vejledning samt det personrettede 
tilsyn med de anbragte børn. 

68 

   
06.45.58 Lønsum 

Bruges til aflønning af områdeleder og studentermedhjælpere. 
824 

  
 

 

Foranstaltninger for børn og unge (6.58) 6.778 
   
06.45.58 Driftsramme 

Dækker driftsudgifter til sagsbehandlere, administrative medarbejdere og afde-
lingslederen i afdelingen ”Foranstaltning for børn og unge” (10 sagsbehandlere, 4 
administrative medarbejdere og 1 afdelingsleder pr 8. nov. 2018).  
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.  

86 

   
06.45.58 Forældrekompetence undersøgelser ifm. § 50 

Budgettet bruges til køb af forældrekompetenceundersøgelser, som undersøgel-
sesafdelingen/Foranstaltning bestiller i forbindelse med udførelsen af børnefaglige 
undersøgelser (§50 undersøgelser). Forældrekompetenceundersøgelser er et led i 
sagsbehandlingen i forbindelse med § 50 undersøgelser. 

673 

   
06.45.58 Lønsum 

Bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere og afdelings-
lederen i afdelingen ”Foranstaltning for børn og unge”. (10 sagsbehandlere, 4 ad-
ministrative medarbejdere og 1 afdelingsleder). 

6.019 

 
 

  

Forebyggende og børnefaglige undersøgelser (6.58) 2.909 
   
06.45.58 Driftsramme 

Dækker driftsudgifter til sagsbehandlere og afdelingsleder i afdelingen ”Forebyg-
gelse og børnefaglige undersøgelser” (6 medarbejdere og 1 afdelingsleder pr 8. 
nov. 2018). 
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.  

53 

   
06.45.58 Lønsum 

Bruges til aflønning af sagsbehandlere og afdelingsleder i afdelingen ”Forebyggelse 
og børnefaglige undersøgelser” (6 medarbejdere og 1 afdelingsleder). 

2.856 
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Borgere med nedsat funktionsevne  12.705 
   
06.45.57 Driftsramme 

Dækker driftsudgifter til sagsbehandlere, administrative medarbejdere, afdelings-
lederen og den socialfaglige koordinator i afdelingen ”borgere med nedsat funkti-
onsevne” (18 sagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere, 1 socialfaglig koor-
dinator og 1 afdelingsleder). 
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.  

171 

   
 Lønsum 

Bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere, socialfaglig 
koordinator og afdelingsleder i afdelingen ”Borgere med nedsat funktionsevne” 
(18 sagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere, 1 socialfaglig koordinator og 1 
afdelingsleder). 
 
Voksenhandicap – myndighedsområdet (ledelse) 
Voksenhandicap – visitationen 
Borgere med nedsat funktionsevne (6.58) - børnehandicap 

 
 
 
 
 
 

1.288 
8.807 
2.438 

 
 
Specialindsatser for børn, unge og voksne 223 
  
06.45.51 Sociale tilsyn  

Pr. 1. januar 2014 trådte de nye socialtilsyn (Lov om socialtilsyn, nr. 608 af 
12.06.13) i kraft. Det medfører, at Socialtilsyn Hovedstaden varetager godkendelse 
af og tilsyn med Furesø Kommunes sociale døgntilbud. Furesø Kommune varetager 
fortsat det personrettede tilsyn med borgere på kommunens institutioner. 

 
På Voksenhandicap-området har Socialtilsyn Hovedstaden tilsynsmyndigheden for 
fem botilbud.  

• Langkærgård 
• Overgangsboligerne 
• Lerstedet/Boligerne ved Højloftvænge 
• Bofællesskabet i Jonstrup 
• Svanepunktet 

 
Socialtilsyn Hovedstaden udsteder en regning pr. botilbud for udførelse af tilsynet. 
Tilsynstaksten afhænger af antallet af pladser i hvert tilbud. Udgiften til tilsynet 
indgår i takstberegningsgrundlaget for mellemkommunale takster for botilbud.  

223 
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Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv 10.021 
-223 

   
Borgerservice 
Borgerservice håndterer opgaver omkring Vielser, Pas, Kørekort, Sygesikring, Indrejse, Folkeregister og an-
dre borgerserviceydelser. Borgerservice er placeret i Galaksen i Værløse og varetager ekspedition og bag-
land på Biblioteksområdet, ligesom Biblioteksmedarbejderne varetager ekspeditioner på Borgerserviceom-
rådet. Bibliotekerne i Farum og Værløse har ligeledes alt personlig henvendelse på NemId, Digital Post og 
hjælp til selvbetjening. Borgerservice hører organisatorisk sammen med Bibliotekerne og Kontaktcentret. 
 
Kontaktcenter 
Kontaktcentret er Furesøs Kommunes vindue indad til organisationen. Kontaktcentret besvarer kommunens 
hovednummer, og straksafklare på opgaver fra Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Center for By og 
Miljø, Center for Børn og Voksen, samt Jobcentret og Ydelse. Kontaktcentret er i samarbejde med Den Digi-
tale Hotline, hvor i alt 36 kommuner servicere borgerne med hjælp til bl.a. selvbetjeningsløsninger og andre 
råd og vejlednings opgaver, i og uden for kommunens almindelige åbningstid. Kontaktcentret er placeret i 
Galaksen og hører organisatorisk sammen med Bibliotek og Borgerservice. 
 
Kultur- og Idrætsafdelingen 
Afdelingen løser opgaver i forbindelse med den politiske betjening af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt 
Folkeoplysningsudvalget, herunder de projekter der vælges igangsat af disse udvalg. Derudover står afdelin-
gen for tildeling, afregning og udbetaling af tilskud til kommunens mange foreninger og aftenskoler. Afdelin-
gen varetager også kommunikationen med disse foreninger samt fordeling af alle offentlige lokaler. 
 
Erhverv 
Erhvervsenheden arbejder med delvis betjening af de politiske udvalg: Beskæftigelse og Erhverv, Byudvikling 
og Bolig, Natur, Miljø og Grøn Omstilling og Økonomiudvalget samt det særlige Erhvervskontaktudvalg, hvor 
Erhvervsenheden har den fulde betjening. 
 
Erhvervsindsatsen omfatter blandt andet:  
• Udarbejdelse af kommunens Beskæftigelses- og Erhvervspolitik og erhvervspolitiske handlingsplaner 
• Fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder 
• Iværksættervejledning og støtte til nye iværksættere 
• Dialog med – og informationer til – erhvervslivet, blandt andet via hjemmesiden 

www.furesoe.dk/erhverv. 
 
Indsatsen for at tiltrække flere virksomheder omfatter både branding af Furesø som en attraktiv erhvervs-
kommune og en tæt kontakt til erhvervsmæglere og ejendomsudviklere. 
 
Erhvervsenheden arbejder med at identificere barrierer for vækst, eksempelvis om lokalplanerne giver virk-
somhederne mulighed for at vokse – og med at identificere vækstfremmere, eksempelvis om der er særlige 
styrkepositioner (rammebetingelser, brancher mv.), som der kan bygges videre på. 
Omkring Flyvestation Værløse samarbejder erhvervsenheden med de nye ejere om at fremme udviklingen 
af området – både med hensyn til erhverv, nye boliger og nye frilufts- og kulturtilbud. 
 
Erhvervsenheden spiller ligeledes en aktiv rolle i kommunes overordnede satsning på Events, Turisme og 
Branding, i den del af opgaveløsningen som knytter sig til kommunens erhverv og kommercielle turistaktø-
rer.  Således er Erhvervsenheden også med til at facilitere arbejdsgrupper, og lign.; herunder Eventkoordina-
tionsudvalget.   
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I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er centerets lønbudget nedjusteret med 12.000 kr. 
som konsekvens af forslag ØU 1 – Forenkling og afbureaukratisering. 

 
   
Center for Borgerservice, kultur og erhverv – lønsum 9.581 
   
06.45.51 Lønsum afdelinger: 

• Borgerservice 4.202 
• Kultur og idræt 2.692 
• Kontaktcenter 2.687 

9.581 

 
 

  

Driftsramme 135 
   
06.45.51 Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 

andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2019 
afsat 5.880 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til 
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. 
 
Driftsrammen er beregnet på baggrund af 23 medarbejdere. 

135 

   
   
Diverse indtægter og udgifter 305 

-223 
   
06.45.51 Sundhedskort -108 

Indtægtsbudgettet er baseret på udstedelse af ca. 550 sundheds- og 
legitimationskort til børn under 18 år. Taksten for udstedelse af sund- 
hedskort er fastsat til 200 kr. og legitimationskort er fastsat til 150 kr.  
Folkeregisteroplysninger -10 
Indtægtsbudgettet er baseret på 165 oplysninger fastsat til 75 kr. pr.  
oplysning. 
Pasfoto -105 
Salg af pasfoto ved fornyelse af pas. Prisen er fastsat til 140 kr. 

-223 

   
 Pas og kørekort i Farum og Værløse 

Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 og frem til etablering af mulighed for, at man kan 
bestille pas på både Værløse Bibliotek og Farum Bibliotek.  

305 
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Jobcenter Furesø 20.402 
 
Jobcenter 
Jobcenteret varetager kommunale myndighedsopgaver med videre i forbindelse med lov om en aktiv be-
skæftigelsespolitik, lov om dagpenge ved sygdom samt beskæftigelsesrelaterede opgaver efter integrations-
loven. Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen overfor virksomheder og borgere.   
 
Ungeafdelingen 
Ungeafdelingen varetager myndighedsopgaver vedrørende unge på uddannelseshjælp og unge selvforsør-
gende. 
 
Indsatsklare og sygemeldte 
Enheden varetager myndighedsopgaver vedrørende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedag-
pengemodtagere og borgere visiteret til fleksjob. Herudover varetager enheden opgaver vedrørende Det 
rehabiliterende team samt ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 
 
Jobklare 
Enheden varetager myndighedsopgaver vedrørende forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere 
samt beskæftigelsesrelaterede opgaver efter integrationsloven. 
 
Ydelseskontoret 
Behandler ansøgninger om sygedagpenge, kontanthjælp til ledige og ledighedsydelse, personlige og pensi-
onstillæg til kommunens pensionister, enkeltydelser til borgere samt den efterfølgende administration af 
bevillingerne. Yder økonomisk råd og vejledning til borgere i forhold til sociale og beskæftigelsesrelaterede 
forhold. Samarbejder med Jobcentret om beskæftigelsesindsatsen. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er centerets lønbudget nedjusteret med 23.000 kr. 
som følge af forslag ØU 1 – Forenkling og afbureaukratisering. Herudover er centerets lønbudget opjusteret 
med 0,5 mio. kr. som konsekvens af forslag ØU 6 – Færre udgifter og flere indtægter (socialt bedrageri). 
 

 
Jobcenter – lønsum 20.011 
   
06.45.51 Ikke udmøntet besparelser: 

 
• Centerets andel af ØU 1 – Afbureaukratisering og forenkling -23 

-23 

   
06.45.53 Lønsum afdelinger: 

• Jobcenter 1.665 
• Ungeafdelingen 1.268 
• Indsatsklare og sygemeldte 6.361 
• Jobklare 6.169 
• Ydelseskontor 4.571 

20.034 
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Centrale udgifter 392 
   
06.45.51 Driftsramme  

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2019 
afsat 5.880 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til 
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. 
 
Driftsrammen er beregnet på baggrund af 42 medarbejdere. 

247 

   
06.45.51 Kantineordning 97 
 Kantineordning for tilmeldte medarbejdere i Jobcenteret. Budgettet er afsat til 

varekøb.  
Prisen på abonnementsordningen er 390 kr. pr. måned for ansatte i Jobcenteret. 

 

   
06.45.51 Farverige Furesø – Etnisk dag 48 
 Farverige Furesø er en tilbagevendende fest, der fejrer kommunens mangfoldig-

hed. Her mødes kommunens borgere på tværs af kulturer og oplever skikke og 
gastronomiske udfoldelser fra flere forskellige verdensdele. Formålet med arran-
gementet er at skabe synlighed og kendskab til mangfoldigheden i kommunen. 

 

 



Furesø Kommune – Budget 2019  Aktivitetsområde – Administrativ organisation     
Økonomiudvalget    Center for Social og Sundhed  

 
50 
 

Center for Social og Sundhed 17.123 
   
Visitationen 
Visitationen behandler ansøgninger til en række ydelser til borgere i alle aldre, primært borgere over 65 år. 
Det drejer sig f.eks. om visitation til hjemmehjælp, plejebolig, hjælpemidler, biler, boliger og plejeorlov. Visi-
tationen bevilger hjælpemidler til borgere i alle aldre. 
 
Sekretariatet  
Sekretariatet er sammensat af et bredt antal fagligheder, der understøtter visitationen og institutionerne på 
ældre- og sundhedsområdet og har borgerettede funktioner ift. fx forebyggende hjemmebesøg, borgere 
med demens og borgere med erhvervet hjerneskade.  
 
Der er 11 medarbejdere i sekretariatet. Opgaverne er mangeartede og omfatter bl.a.: 
• Udvalgsbetjening af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
• Juridisk rådgivning og kvalitetssikring af afgørelser mv. 
• Fagligt tilsyn med alle institutioner på ældre- og sundhedsområdet 
• Forebyggende hjemmebesøg 
• Hjerneskadekoordinator 
• Demenskonsulent 
• Risikomanagement - lovpligtig varetagelse af arbejdet med patientsikkerhed 
• Varetagelse af de kommunale forpligtelser i relation til sundhedsaftalerne mellem Region H og kommu-

ner. Herunder implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom 
• Varetagelse af samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen 
• Kvalificering af arbejdet med tidlig opsporing, herunder undervisning – forebyggelse af indlæggelser 
• Udvikling og implementering af politikker og strategier på sundheds- og ældreområdet 
 
I samarbejde med Center for Økonomi og Ressourcer foretages aktivitetsbaseret økonomistyring af Sund-
heds- og Ældreområdet (under USS), herunder løbende budgetopfølgning, controlling af området. Desuden 
har området ansvar for kontrakter med private fritvalgsleverandører samt visse takst- og prisfastsættelser.  
Sekretariatet varetager visse projektledelsesopgaver, administration af § 18 midler efter serviceloven og 
Fælleslegatet for værdigt trængende i Furesø Kommune. Herudover varetager enheden regningsbetaling og 
opkrævning af andre kommuner for salg af egne pladser.   
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er centerets lønbudget nedjusteret med 15.000 kr. 
som konsekvens af forslag ØU 1 – Forenkling og afbureaukratisering. 

 
   
Center for Social og Sundhed – lønsum 16.398 
   
04.62.88 
06.45.51 
06.45.57 

Lønsum afdelinger: 
• Visitationen  9.676 
• Sekretariatet     6.722 

- heraf sundhedsfremme 2.376 
- heraf hjerneskadekoordinator   456 

16.398 
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Driftsramme 188 
   
06.45.51 Driftsramme  

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2019 
afsat 5.880 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til 
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. 
 
• Visitationen 115 
• Socialsekretariatet  73 

Driftsrammen er beregnet på baggrund af 32 medarbejdere. 

188 

   
   
Øvrige udgifter 537 
   
06.45.51 Samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen 

Budgettet omfatter budget til praksiskonsulenten, som er kommunens forbindel-
sesled til hele gruppen af praktiserende læger. Derudover yder konsulenten kvali-
tetssikring på en række kommunale sundhedstiltag, herunder på kommunens for-
løbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom. 
 
Hertil kommer et budget på 0,1 mio. kr. til understøttelse af samarbejdet med de 
praktiserende læger om en fokuseret indsats for at forebygge ind- og genindlæg-
gelser, herunder det årlige stormøde for alle praktiserende læger i kommunen. 
 
Endelig er der afsat 0,16 mio. kr. til indgåelse af en § 2 aftale med en læge på Re-
habiliteringscentret ca. 3 timer om ugen. 
 
Praksissamarbejde 101 
Praksiskonsulent 100 
Plejehjemslæger 132 
Rehab læge 162 

496 

   
06.45.51 Tværkommunalt samarbejde 

Budgettet er Furesø Kommunes bidrag til driften af et fælles sundhedssekretariat i 
Region Hovedstaden, som understøtter kommunernes arbejde med fx sundhedsaf-
taler mellem region og kommune. 

41 
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Center for By og Miljø 28.602 
   
Center for By og Miljø varetager planlægnings- og myndighedsopgaver indenfor fysisk udvikling af kommu-
nen, natur- og miljøområdet, vej- og parkområdet, forsyningsområdet samt Driftsgården. Centeret består af 
3 faglige afdelinger og Driftsgården. 
 
Vej- og Parkafdelingen 
På Vej- og Parkområdet håndteres alle myndigheds-, planlægnings- og anlægsopgaver indenfor trafiksikker-
hed, fremkommelighed og vejstøj.  
 
Driftsopgaverne og fastlæggelsen af serviceniveau koordineres med Driftsgården. Endvidere administreres 
den kollektive trafik, der drives af Movia og vejbelysningen. 
 
Afdelingen varetager endvidere administrationen af skadedyrsbekæmpelse og vejbelysning. 
 
Natur- og Miljøafdelingen 
Natur- og Miljøafdelingen løser myndighedsopgaver og serviceopgaver indenfor  
Naturbeskyttelse, søer, vandløb, virksomheder, jordforurening, grundvand, drikkevand, luftforurening, var-
meforsyningsområdet mm. 
Afdelingen har desuden ansvar for at gennemføre initiativer på Agenda21- og klimaområdet og for kommu-
nens grønne plan. Furesø Kommune er klimakommune og har indgået aftale med Danmarks Naturfrednings-
forening om at nedbringe CO2 udledningen.  

 
På vand- og naturområdet medfører nye regler, at kommunen i de kommende år skal gøre en særlig stor 
indsats for at sikre god natur og rene vandløb og søer. 
 
På forsyningsområdet varetages opgaver vedrørende affald, skadedyr og varmeforsyning. Affaldsområdet 
omfatter myndighedsopgaver og administration af indsamling af husholdningsaffald og erhvervsaffald. End-
videre administreres driften af genbrugsstationerne. Der er indgået en partnerskabsaftale med Vest-
forbrændingen, som står for driften af affaldsindsamlingerne. 
 
 
Byg- og Planafdelingen 
Plan- og Byggeafdelingen løser myndighedsopgaver og serviceopgaver inden for byplanlægning, byggesags-
behandling og alment boligbyggeri. Det omfatter blandt andet byggesagsbehandling for borgere og virk-
somheder, kommuneplanlægning, lokalplanlægning, landzonesager, byudviklingsprojekter samt frednings-
sager. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er centerets lønbudget nedjusteret med 29.000 kr. sfa. 
af forslag ØU 1 – Forenkling og afbureaukratisering. 
 
 
Center for By og Miljø – lønsum 28.143 
   
06.45.51 
06.45.54 
06.45.55 
06.45.56 

Lønsum afdelinger: 
• Vej og park 6.817 
• Natur – og miljøafdelingen 9.335 
• Byg- og planafdelingen 11.991 

28.143 
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Driftsramme 329 
   
06.45.51 Driftsramme  

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og 
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2019 
afsat 5.880 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til 
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. 
 
Driftsrammen er beregnet på baggrund af 56 medarbejdere. 

329 

 
   
Miljøtilsyn og levnedsmiddelkontrol 70 
   
06.45.51 Brugerbetaling miljøtilsyn/levnedsmiddelkontrol 

Furesø Kommunes andel af udgifter til den tidligere miljø- og levnedsmiddelkon-
trol. Opkræves af Hillerød Kommune. 
 
Tjenestemandspension 
Levnedsmiddelkontrollen - LEKO I/S Tjenestemandspensions opkrævning i henhold 
til bestyrelsesbeslutning af 27/3 2000. Furesø Kommunes andel jfr. capita 5,73. 

70 

   
   
Udgifter og indtægter ved køb og salg af ejendomme 61 
   
06.45.51 Udgifter og indtægter ved køb og salg af ejendomme 

(Budgetvedtagelse 2018 – anlægsforslag ØU 103) 
 
Der er årligt afsat knap 0,1 mio. kr. til at fremme og muliggøre realisering af udvik-
lingssager indenfor ejendomme og byplaner. 

61 
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Hovedkonto 07 
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 

406.375 
-2.995.654 

 
 
Tabel 15 – Økonomiudvalget budget 2019 – 2022 
Alle tal er i budgetårets prisniveau  
(hele 1.000 kr.) 

 
Budget 2019 

 
2022 

 
2021 

 
2022 

 Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 
       
Renter 
Renteudgifter – og indtægter 

 
31.638 

 
-7.250 

 
24.388 

 
24.387 

 
24.267 

 
24.022 

       
Finansiering       
   Tilskud og udligning 374.737 -244.995 129.742 104.549 161.935 225.239 
   Skatter  -2.743.409 -2.743.409 -2.822.282 -2.932.593 -3.307.992 
I alt 374.737 -2.988.404 -2.613.667 -2.717.733 -2.770.658 -3.082.753 

 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 

• Kommunens renteindtægter og -udgifter 
• Tilskud og udligning 
• Refusion af købsmoms 
• Skatter 
• Låneoptagelse 

 
Renter 31.638 
 -7.250 

 
 Renter af likvide aktiver  
07.22.05 
 

Indskud i pengeinstitutter 
Der er ikke budgetteret med renter af indestående i pengeinstitutter som følge af 
den nuværende meget lave rentesats.  
I følge den aftale, der er indgået med Jyske Bank, tilskrives renterne på kommunens 
hovedkonto for samtlige af kommunens konti under et. 
I henhold til kommunens finansielle politik anbringes overskudslikviditet som aftale-
indskud i pengeinstitutter eller i obligationer m.v. med henblik på at optimere ren-
teindtægterne. 

0 

07.22.08 Realkreditobligationer 
Størstedelen af kommunens overskudslikviditet og deponerede midler er anbragt i 
obligationer og finansielle institutioner (Portefølje management aftaler), hvor der 
forventes en samlet renteindtægt på 4,4 mio. kr. i 2019. 
Renteindtægten nedjusteres i takt med anvendelsen af de opsparede midler. 
 
Renteindtægter realkreditobligationer -1.200 
Renteindtægter portefølje management: 
Nykredit -1.100 
Nordea -1.100 
Saxobank -1.000 

-4.400 

   

 



Furesø Kommune - Budget 2019  Hovedkonto 7 
Økonomiudvalget  
                                                                                                           

55 
 
 

07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol  
 Renteindtægter fra OPUS Debitor 

Størstedelen af indtægten stammer fra renteindtægter, i forbindelse med dannel-
sen af ejendomsskatteberegningen. 

-150 

   
 Renter af langfristede tilgodehavender  
07.32.23 Udlån til beboerindskud 

Budgettet vedrører renteindtægter for lån til beboerindskud. 
-100 

   
 Andre langfristede udlån og tilgodehavender  
07.32.25 Lån til betaling af ejendomsskatter 

Lånene forrentes med en rente, der fastlægges af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
I 2019 er der, på grund af det lave renteniveau, forudsat en markedsrente på ca. 1,0 
procent. Beregning af forrentningen foretages på baggrund af et skønnet tilgodeha-
vende primo 2019 på ca. 235,0 mio. kr. Der er ca. 1.150 aktive låntagere. 

-2.600 

   
 Andre forsyningsvirksomheder  
07.35.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

Budgettet omfatter forrentning af kommunens mellemværende med renovationen. 
Forrentningen er optaget som en driftsindtægt under renovation. 
Forrentning foretages på baggrund af årets gennemsnitlige mellemværende med 
renovationen og beregnes som udgangspunkt med udlånsrenten. 

102 

   
 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager  
07.52.56 Renter pålagt tilbagebetalinger af grundskyld 

Budgettet indeholder forventede renteudgifter til grundejere, som klager til SKAT 
over deres ejendomsvurdering. Beløbet svarer til det beløb som kommunen forven-
ter at skulle pålægge i renter på de tilbagebetalinger til grundejere, der får medhold 
i deres klage. 

1.000 

   
 Selvejende institutioner med overenskomst  
07.55.63 Plejehjemmet Ryetbo 

Beløbet fremkommer som den del af kommunens tilskud, der betales til den selv-
ejende institution Ryetbo, og beregnes som renter vedrørende plejehjemmets lang-
fristede gæld. 

180 

   
 Kommunekredit  
07.55.70 Låneoptagelse 2011 

Lån på oprindeligt 17,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente, der 
fastsættes i december måned for det kommende år. I 2019 er budgetteret med en 
rente på 0,4 %. 
 
Låneoptagelse 2012 
Lån på oprindeligt 15,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente, der 
fastsættes i december måned for det kommende år. I 2019 er budgetteret med en 
rente på 0,4 %. 
 
Låneoptagelse 2013 
Lån på oprindeligt 5,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente der 

50 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 

17 
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fastsættes i december måned for det kommende år. I 2019 er budgetteret med en 
rente på 0,4 %. 
 
Låneoptagelse 2014 
Lån på oprindeligt 7,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente, der 
fastsættes i december måned for det kommende år. I 2019 er budgetteret med en 
rente på 0,4 %. 
 
Låneoptagelse 2015 
Lån på oprindeligt 11 mio. kr. optaget i Kommunekredit med variabel rente, der 
fastsættes i december måned for det kommende år. I 2019 budgetteres med en 
rente på 0,6 %.  
 
Låneoptagelse 2016 
I 2016 har kommunen optaget et lån på 13,5 mio. kr. til en rente på 0,39 %. Lånet er 
optaget til dækning af kommunens udgifter til ydede lån til betaling af ejendoms-
skatter og til kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger. 
 
Låneoptagelse 2017 
I 2017 har kommunen optager et lån på 36,4 mio. kr. til en rente på 0,21 %. Lånet er 
optaget til dækning af kommunens udgifter til ydede lån til betaling af ejendoms-
skatter og energibesparende foranstaltninger.  
 
Låneoptagelse 2018 
Kommunen forventer at optage et lån på ca. 25 mio. kr. Lånet skal dække kommu-
nens låneberettigede udgifter til ydede lån til betaling af ejendomskatter, energibe-
sparende foranstaltninger samt ydede lån til alle kommunens ejere af fast ejendom. 
Lånet svarer til stigningen i grundskylden fra 2017 til 2018. Lånet forventes forren-
tet med ca. 2 % i årlig rente. Renten fastlægges endeligt ved låneoptagelsen. 
 
Lån vejbelysning 
Furesø kommune har i januar måned 2016 optaget et lån på 37,2 mio. kr. til finan-
siering af kommunens køb af vejbelysningsanlægget med kabler. osv. 
Lånet er optaget i Kommunekredit og er variable forrentet budgetteret rente ca. 
1,54 %. 

 
 
 

24 
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49 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

560 
 
 
 
 
 

520 

   
 Lån Furesøaftalen  

Furesø kommune har i august 2016 omlagt statslån på knap 2,6 mia. kr. Lånet er 
optaget i 2016 og indgået med Kommunekredit i forbindelse med genforhandling af 
Furesøaftalen. Lånet har fast forrentning på 1,25 procent og en løbetid på 24 år. 

29.957 
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Tilskud og udligning 314.123 
  -248.664 

 
Tabel 16 - Tilskud og udligning 
Alle tal er i budgetårets prisniveau  

Budget 2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 
       
Tilskud og udligning 
 374.737 -244.995 129.742 104.549 161.935 225.239 

    Udligning og generelle tilskud 328.380 -62.698 265.682 242.335 302.864 320.605 
    Udligning og tilskud - udlændinge 35.688 -40.788 -5.100 -5.039 -4.960 -4.796 
     Bidrag til regionerne 5.585   5.585 5.736 5.945 6.162 
     Særlige tilskud 5.084 -141.509 -136.425 -138.483 -141.914 -96.732 

 
 
Furesø Kommune har for budgetåret 2019 valgt statens skøn for udskrivningsgrundlag (statsgaranti), og heri 
indgår også de tilskuds- og udligningsordninger, der er knyttet til udskrivningsgrundlaget. Derudover indgår 
befolkningstallet og kommunens grundværdier som et element i det provenu i statsgarantien og dermed bud-
getlægningen af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning. 
 
Til grund for statsgarantien for 2019 er følgende fastlagt og indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet: 
 
• Statsgaranteret betalingskommunefolketal pr 1. januar 2019 svarende til 41.375 borgere 
• Udskrivningsgrundlag 9.578,8 mio. kr. 
• Kommunens grundværdier 13.763,5 mio. kr. 
 
Kommunen har som nævnt valgt statsgaranti i 2019. i budgetoverslagsår 2020 er det Danmarks Statistiks be-
folkningsprognose der er lagt til grund for beregningen af indtægter fra skat, tilskud og udligning, mens KL’s 
skøn for udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet er lagt til grund for beregningen af hovedstadsudlignin-
gen. Øvrige forudsætninger om budgetoverslagsårene er baseret på KL’s tilskudsmodel og dermed selvbudget-
tering.  
 

 Udligning og generelle tilskud  

   
7.62.80 Landsudligning 

Landsudligningen omfatter alle kommuner i hele landet. Systemet er et nettoudlig-
ningssystem, der er baseret på den enkelte kommunes strukturelle over-
/underskud.  
 
Det strukturelle over-/underskud beregnes som forskellen mellem kommunens 
udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter og er et udtryk for, om en 
kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få et over- / eller un-
derskud, i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. 
Det strukturelle over-/underskud er således et udtryk for kommunens økonomiske 
situation. Det beregnede over-/underskud udlignes kommunerne imellem med 61 
pct. 
Furesø Kommune har i 2019 et strukturelt overskud på 7.184 kr. pr. indbygger sva-
rende til et overskud på 279,2 mio. kr. i beregningen af landsudligningen. Kommu-
nen skal derfor bidrage til landsudligningen med 181,3 mio. kr. 

181.308 
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7.62.80 Hovedstadsudligning 
Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommuner i 
hovedstadsområdet. Den er konstrueret som en mellemkommunal udligningsord-
ning, hvor der alene er tale om en omfordeling mellem kommuner i hovedstadsom-
rådet.  
Hovedstadsudligningen er på samme måde som landsudligningen opbygget som en 
nettoudligning, hvor der beregnes et strukturelt over- / eller underskud, som udlig-
nes kommunerne imellem med 27 pct. 
Furesø Kommune har i 2019 et strukturelt overskud på 517,822 mio. kr. svarende til 
12.515 kr. pr. indbygger i beregningen af hovedstadsudligningen. Kommunen skal 
derfor bidrage til hovedstadsudligningen med 139,8 mio. kr. 

121.980 

   
7.62.80 Overudligning 

Overudligningen omfatter alene kommunens indkomstbeskatning, og skal sikre, at 
den enkelte kommune maksimalt kan miste 93 pct. af et ekstra skatteprovenu i 
udligning.  
Furesø Kommune modtager ikke tilskud fra overudligningen, men bidrager i 2018 
med et tilsvar på 7,2 mio. kr., der finansierer overudligningsordningen. 

7.260 

   
7.62.80 Efterregulering vedr. selvbudgettering i 2016 

Furesø Kommune valgte at selvbudgettere indtægter fra skat, tilskud og udligning i 
2016 og hjemtog et provenu på 55,5 mio. kr. De endelige afregningsbeløb vedr. 
selvbudgetteringen er opgjort i maj 2018, og på den baggrund er det endelige pro-
venu 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 hoved-
stadsudligning. Samtidigt har udskrivningsgrundlaget i hovedstadsområdet været 
lavere end forventet, hvilket betyder, at kommunerne bidrager til hovedstadsudlig-
ning er højere end forventet ved selvbudgetteringen i 2016. Derfor bliver det sam-
lede udligningsbidrag på 29,8 mio. kr.  
 

29.796 

   
7.62.80 Statstilskud (bloktilskud)  

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede 
bloktilskud går til finansieringen af landsudligningen og udligningstilskuddet til 
kommuner med et højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kom-
munerne i forhold til deres indbyggertal. Beløbet er sammensat af et ordinært stats-
tilskud på 12,3 mio. kr., et betinget statstilskud vedrørende serviceudgifter på 21,3 
mio. kr., samt et betinget tilskud vedr. anlægsniveau på 7,1 mio. kr. Det betingede 
statstilskud på 21,3 mio. kr. svarer til Furesø Kommunes andel af de 3 mia. kr. af 
balancetilskuddet, som Finansministeren ved lov gjorde betinget af, at kommunerne 
overholder servicerammen i 2019 i overensstemmelse med kommuneaftalen. Til-
svarende er der et betinget tilskud på 1,0 mia. kr. som er afhængigt af at kommu-
nernes anlægsudgifter i budget 2019 svarer til det i Økonomiaftalen for 2018 fast-
satte niveau, svarende til 7,1 mio. kr. i Furesø Kommune.   

-40.810 
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7.62.80 Kompensation som følge af tab på tilpasninger af udlændinges uddannelsesoplys-
ninger 
Udlændinges uddannelsesoplysninger er blevet opdateret af Danmarks Statistik, 
som led i en udligningsreform, der ikke kunne opnås en politisk aftale om i Folketin-
get. Et samlet Byråd har kritiseret validiteten af den måde, som opdateringen af 
uddannelseskriteriet er foretaget på. Kritikken har været rejst af samtlige hoved-
stadskommuner, hvilket har medført, at kommuner der yder et ekstra bidrag i ud-
ligning 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. Det er forudsat, at tilpasninger i udligningssystemet der har virkning fra 2021 
og frem, vil neutralisere tabet på opdateringen af uddannelseskriterierne perma-
nent. Derfor er kompensationen i udgangspunktet videreført i 2021 og frem.  

-420 

   
7.62.80 Tilskud til styrket likviditet 

KL og regeringen er enige om, at der i 2019 ydes et særskilt finansieringsbidrag til 
kommunerne på 3 mia. kr. hvoraf de 1,5 mia. kr. fordeles i forhold til kommunernes 
andel af det samlede indbyggertal. Furesø Kommunes andel heraf udgør 10,6 mio. 
kr.  
De resterende midler fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter objektive 
kriterier. Furesø Kommune er ikke kommet i betragtning i denne fordeling.   
Idet finansieringstilskuddet kan knyttes til de manglende afklaringer der ligger ved-
rørende tilpasninger i udligningssystemet, er finansieringstilskuddet videreført i 
2020. Det forventes dermed, at der gennemføres justeringer af udligningssystemet 
med virkning fra budget 2021.  

-10.680 

   
7.62.80 Udligning af selskabsskat 

Furesø Kommunes provenu af selskabsskat vedrørende 2016, som indgår i budget 
2019, er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Provenuet på 32,0 mio. kr. 
svarende til et provenu pr. indbygger på 773 kr. mod et gennemsnitligt provenu pr. 
indbygger på landsplan på 1.572 kr. Furesø Kommunes provenu fra selskabsskatter-
ne ligger således under landsgennemsnittet, og kommunen modtager derfor et 
bidrag fra udligningsordningen på 16,5 mio. kr., svarende til 50 % af det beløb Fure-
sø Kommune ligger under landsgennemsnit.   

-16.524 

   
7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommu-
nernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervis-
ning og sociale udgifter m.v. til udlændinge. Kommunerne finansierer disse ordnin-
ger under et, således at bidrag og tilsvar fordeles i forhold til den relative andel af 
udlændinge i kommunen. Furesø Kommune modtager i 2019 et samlet bidrag på 5,1 
mio. kr. netto.  

-5.100 

   
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 

Kommunerne yder et udviklingsbidrag til regionerne i 2019 på 135 kr. pr. indbygger 
(100 kr. i 2003-niveau). Bidraget beregnes på baggrund af indbyggertallet fra stats-
garantien, svarende til 5,6 mio. kr. for Furesø Kommune i 2019. 
 
 

5.585 

   



Furesø Kommune - Budget 2019  Hovedkonto 7 
Økonomiudvalget  
                                                                                                           

60 
 
 

 Særlige tilskud  
   

7.62.86 Tilsvar vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske van-
skeligheder (særtilskudspulje) 
Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager gennem bloktilskudspuljen til en 
særtilskudspulje med 0,05 pct. af deres andel af beskatningsgrundlaget i forhold til 
det samlede beskatningsgrundlag for hele hovedstadsområdet.  
Furesø Kommunes bidrag til puljen udgør 5,6 mio. kr. i 2019. Puljen finansierer 
blandt andet Furesø Kommunes særtilskud. Idet puljen ikke er fuldt udmøntet i 
2019 tilbageføres restpuljen til kommunerne. Furesø Kommunes tilbageførsel udgør 
0,5 mio. kr. Det samlede bidrag udgør derfor 5,1 mio. kr. i 2019.  

5.084 

   
7.62.86 Tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet (Særtilskud) 

Furesø Kommune modtager et årligt særtilskud fra denne pulje, der i henhold til 
Sammenlægningsaftalen blev fastsat til 50 mio. kr. årligt frem til 2021. Tilskuddet 
reguleres med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i Hovedstadsom-
rådet og udgør 75,4 mio. kr. i 2019. I foråret 2011 blev aftalen genforhandlet, den 
såkaldte ”Furesøaftale”, hvor statstilskuddet blev forhøjet med 250 mio. kr. Det vil 
blive udbetalt til kommunen i aftalte rater fra 2022 og frem. Vilkårene for udbeta-
lingen af særtilskuddet efter 2021 drøftes med Økonomi- og Indenrigsministeriet i 
foråret 2019.   

-75.396 

   
7.62.86 Skattekompensation for nedsættelser af dækningsafgift i 2016 - 2019 

I 2016, 2017 og 2018 og 2019 har Furesø Kommune successivt sænket dækningsaf-
giftspromillen fra 7,5 til 5,0 promille. I alle årene undtagen 2018 har der været afsat 
en pulje der kompenserer kommunerne for provenutab ved nedsættelser af dæk-
ningsafgiften. På den baggrund modtager Furesø Kommune i 2019 kompensation 
svarende til 1,7 mio. kr. vedr. sænkningen af dækningsafgiften. Kompensationen er 
fuldt udfaset i 2022.    

-1.733 

   
7.62.86 Beskæftigelsestilskud 

Med virkning fra den 1. august 2009 er beskæftigelsessystemet omlagt til et en-
strenget kommunalt system. Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010 
har overtaget udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. I den for-
bindelse ydes der et årligt beskæftigelsestilskud til kommunerne, som for kommu-
nerne under et, skal dække kommunernes udgifter til de forsikrede ledige. Furesø 
Kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet i 2019 udgør 46,3 mio. kr. 
Beskæftigelsestilskuddet er foreløbigt og midtvejsreguleres i budgetåret i forhold til 
udviklingen i ledigheden. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres endeligt i forhold 
til kommunernes regnskaber for 2019. Efterreguleringen foretages i 2020. 

-46.332 

   
7.62.86 Tilskud til et generelt løft i ældreplejen 

Tilskuddet blev indført i 2002 og vedrører frit valg af ældreboliger, personlig og 
praktisk hjælp. Tilskuddet, der reguleres årligt med pris- og lønudviklingen, er i 2019 
på i alt 739,1 mio. kr. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk for-
delingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Furesø Kommunes andel af til-
skuddet for 2019 er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet til 5,8 mio. kr. 
 

-5.832 
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7.62.86 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen   
På finanslovsaftalen fra 2007 blev der afsat et tilskud på 500 mio. kr. til styrket kvali-
tet i ældreplejen. I 2010 blev der afsat yderligere 300 mio. kr. på finansloven. Til-
skuddet reguleres årligt med pris- og lønudviklingen. Det samlede tilskud for 2019 
udgør 990,5 mio. kr. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk for-
delingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Furesø Kommunes andel af til-
skuddet for 2019 er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet til 7,8 mio. kr. 

-7.812 

   
7.62.86 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. Tilskuddet, som udgør 554,8 mio. kr. i 2019, fordeles til kommu-
nerne efter deres antal af 0-5 årige børn. Kommunens andel af tilskuddet i 2019 er 
på 4,4 mio. kr. Finansiering og udmøntning af puljen fremgår af bemærkningerne 
under Børne- og Skoleudvalget. 
 

-4.404 

   
07.65 Refusion af købsmoms 0 

 
7.65.87 

 
 Udgifter og refusion af købsmoms 

 
  0 

 De samlede udgifter til købsmoms anmeldes månedsvis og refunderes af Økonomi- 
og Indenrigsministeriet. Det betyder, at udgifter og indtægter er af samme størrelse 
og har derfor ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

 
  
07.68 Skatter -2.743.409 
   

 
Tabel 17– Skatter 
Alle tal er i budgetårets prisniveau  

Budget 2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 
       
Skatter 0 -2.743.409 -2.743.409 -2.822.282 -2.932.593 -3.037.992 
   Kommunal indkomstskat 0 -2.400.480 -2.400.480 -2.456.857 -2.547.486 -2.632.343 
   Selskabsskatter 0 -31.999 -31.999 -34.408 -35.711 -37.065 
   Anden skat pålignet visse indkomster 0 -3.258 -3.258 -3.258 -3.183 -3.183 
   Grundskyld 0 -296.580 -296.580 -316.667 -335.121 -354.309 
   Anden skat på fast ejendom 0 -11.092 -11.092 -11.092 -11.092 -11.092 

 
 
Furesø Kommunes skatteindtægter kommer fra  
• Personskatter 
• Selskabsskat 
• Anden skat pålignet vise indkomster (dødsbobeskatning og forskerkat m.v.) 
• Grundskyld (grundskatter)  
• Anden skat på fast ejendom. 
 
I den efterfølgende tabel 18 er vist de udskrivningsprocenter og promiller, der er anvendt i budgettet. I tabel 
19 er vist de skattekompensationer som kommunen modtager som følge af nedsættelse af skat, grundskylds-
promille samt dækningsafgiftspromille i perioden 2019-2022.  
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Tabel 18 – Skatteprocent og promiller 

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Procent            
Personskat 24,8  24,8  24,8  24,8 24,8  24,8 24,8 
Promiller             
Grundskyld af produktions jord 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 
Grundskyld af øvrige ejendomme 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 
Dækningsafgift af grundværdier off. ejd. 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 
Dækningsafgift af forskelsværdi:             
  Offentlige ejendomme 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 
  Forretningsejendomme 6,500 6,000 5,500 5,000 5,000 5,000 5,000 

 
Tabel 19 – Skattekompensationer 

Kompensation som følge af skattened-
sættelser i de pågældende budgetår i 
mio. kr. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 

2013 19,0         
2014 13,8 7,0      
2015 1,0 1,0 0,5     
2016 1,5 1,0 1,0 0,5    
2017  0,7 0,5 0,5 0,2   
2018   0,0 0,0 0,0 0,0  
2019    0,8 0,5 0,5 0,3 

Kompensationer i alt 35,4  9,7 2,0 1,8 1,2 0,5 0,3 
 
 

 
 Personskatter 

Indkomstskatten for 2019 er baseret på det statsgaranterede skøn for ud-
skrivningsgrundlaget. Udskrivningsgrundlaget er baseret på de endelige lig-
ningsresultater for indkomståret 2016 samt statens skøn for væksten i ud-
skrivningsgrundlaget fra 2016 til 2019. For budgetoverslagsårene 2020 – 
2022 er anvendt selvbudgettering baggrund af KL´s skattemodel. 
 
Fra og med budget 2014 er der budgetteret med harmonisering af person-
skatterne med en fælles udskrivningsprocent på 24,8.  
 
Grundskyld 
Budgettering af grundskyld og dækningsafgifter for 2019 er beregnet på 
grundlag af de opgjorte grundværdier jf. ejendomsregistret pr. juni 2018, 
svarende til metoden i opgørelsen af statsgarantien for 2019.   

 

   
7.68.90  Kommunal indkomstskat 2.375.552 

 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 
Den kommunale indkomstskat for 2019 er baseret på det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag, hvor der er taget udgangspunkt i indkomsterne 3 år 
forud for budgetåret (2016) samt statens skøn for væksten i udskrivnings-
grundlaget fra 2016 til 2019. Det samlede udskrivningsgrundlag forventes at 
udgøre 9.578,8 mio. kr. Med en udskrivningsprocent på 24,8 udgør provenu-
et fra indkomstskatterne dermed 2.375,5 mio. kr.  
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7.68.90  Kommunal indkomstskat – efterregulering vedr. selvbudgettering i 2016 -24.928 
 Furesø Kommune valgte at selvbudgettere indtægter fra skat, tilskud og ud-

ligning i 2016 og hjemtog et provenu på 55,5 mio. kr. De endelige afregnings-
beløb vedr. selvbudgetteringen er opgjort i maj 2018, og på den baggrund er 
det endelige provenu opgjort. Furesø Kommune har budgetteret med at skul-
le 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 hoved-
stadsområdet været lavere end forventet, hvilket betyder, at kommunerne 
bidrager til hovedstadsudligning er højere end forventet ved selvbudgette-
ringen i 2016. Derfor bliver det samlede udligningsbidrag på 29,8 mio. kr.  

 

   
7.68.92 Selskabsskat -31.999 

 Selskabsskatterne for 2019 er beregnet og udmeldt fra Økonomi- og Inden-
rigsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2017 
(vedrørende indkomståret 2016 og tidligere år). Furesø Kommune modtager i 
2019 en skatteindtægt på 32,0 mio. kr.   

 

   
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster  

  Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven -1.300 
 Forskerskat m.v. beskattes med 25 pct. af bruttoindkomsten efter særlige 

regler i kildeskatteloven. På baggrund af indkomsterne fra 2017 forventes 
den kommunale andel af provenuet for 2019 at blive på 1,3 mio. kr.  

 

   
7.68.93 Kommunal andel af skat af dødsboer -1.958 

 På grundlag af de afsluttede ansættelser vedrørende 2018 modtager Furesø 
Kommune i 2019 et skatteprovenu på 2,0 mio. kr. 

 

   
7.68.94 Grundskyld -298.080 
 Udgangspunktet for budgettering af grundskylden, er de afgiftspligtige 

grundskyldslofter, der er fastsat i juni 2018. Beregningsgrundlaget svarer til 
et grundskyldsloft på 13.833,4 mio. kr. for grundværdier og 98,8 mio. kr. for 
produktionsjord. At udgangspunktet er grundskyldsloftet skyldes, at Regerin-
gen i forbindelse med skattestoppet har lagt et loft over, hvor meget den 
kommunale grundskyld kan stige fra år til år. Således opkræves grundskyld af 
de laveste af de to værdier: 

 

• Den gældende vurdering 
• Forrige års grundlag forhøjet med en reguleringsprocent.  

 

 

 Reguleringsprocenten fastsættes af Folketingets Finansudvalg på baggrund af 
udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan tillagt 3 pct., dog maksi-
malt 7,0 pct. Udover grundværdier opkræves der også grundskyld af produk-
tionsjord, hvor der gælder særlige regler for beregningen. Provenuet for pro-
duktionsjord udgør i 2019 0,6 mio. kr. og beregnes som grundskyldspromillen 
fratrukket 14,8 promille, som dermed er fastsat til 6,7 promille.  
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7.68.94 Grundskyld lov 6105 1.500 

 Budgettet er afsat til imødegåelse af tilbagebetaling af grundskyld i forbindel-
se med klagesager, og dermed SKAT’s revurderinger af boligejernes grund-
værdier. 

 

   
 Anden skat på fast ejendom  

7.68.95 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi -456 
 Dækningsafgift af offentlige ejendomme omfatter de kommunale ejendom-

me. 
 

Promillen for opkrævning af dækningsafgift af offentlige ejendommes grund-
værdier kan højst opkræves med en promille svarende til halvdelen af kom-
munens grundskyldspromille.  

 
I budgettet for 2018 er anvendt følgende forudsætninger: 

• Beregningsgrundlag 26,1 mio. kr. 
• Promille 10,750 

 

   
7.68.95 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi -326 

 Dækningsafgiften kan højst opkræves med en promille på 8,750.  
 

I budgettet for 2018 er anvendt følgende forudsætninger: 
• Beregningsgrundlag 37,3 mio. kr. 
• Promille 8,750. 

 

 

7.68.95 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb -10.310 
 Dækningsafgiften kan højst opkræves med en promille på 10.  

 
I budgettet for 2018 er anvendt følgende forudsætninger: 

• Beregningsgrundlag 2.030,0 mio. kr. 
• Promille 5,0. 
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Hovedkonto 08 
Balanceforskydninger 

161.382 
-135.990 

 
 
Tabel 20 – Økonomiudvalget budget 2018 – 2021  
Alle tal er i budgetårets prisniveau  

Budget 2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 
       

Balanceforskydninger       
   Likvide aktiver  -24.576 -24.576 37.805 980 10.599 
   Langfristede tilgodehavender 47.583 -47.064 519 15.244 16.744 6.744 
   Deponering  12.400 -25.650 -13.250 -23.400 -23.400 -8.400 
Afdrag på lån 101.399  101.399 104.136 107.300 109.700 
Låneoptagelse  -38.700 -38.700 -62.200 -31.700 -31.700 
I alt 101.399 -135.990 25.392 86.799 35.487 4.887 

 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 

• Afbalancering af kommunens finansresultat 
• De båndlagte midler (Furesøaftalen) 
• Afdrag på lån 
• Låneoptagelse 
• Øvrige forskydninger i kort- og langfristet gæld. 

 
 

 Balanceforskydninger 59.983 
 -97.920 

08.22 Forskydninger i likvide aktiver  
 Finansresultat (kasseforbrug) 

 
Ved denne budgetvedtagelse (2019 – 2022) anvendes 24,6 mio. kr. af de opsparede 
midler i 2019, mens der i 2020 til 2022 opspares henholdsvis 37,8 mio. kr., 0,1 mio. 
kr. og 10,6 mio. kr. 
 
I henhold til kommunens finansielle politik anbringes kommunens overskudslikvidi-
tet som aftaleindskud i pengeinstitutter eller i obligationer mv. med henblik på at 
optimere renteindtægterne. 
 
Primo 2018 er kassebeholdningen anbragt i obligationer, i finansielle institutioner 
(portefølje management aftaler), samt på kommunens løbende konti hos den faste 
bankforbindelse, Jyske Bank. 
 
Furesø Kommunes Byråd har i 2013 besluttet at placere en del af kommunens be-
holdninger hos porteføljemanagere. Det er besluttet at anvende tre porteføljema-
nagere/pengeinstitutter til at forvalte en del af kommunens likvide beholdninger. 
 
Ultimo 2018 er der indgået porteføljemanagementsaftale med Danske Capital, Mi-
ranova Nordea Invest Management og Nykredit Asset Management. Danske Capital 
har ansvaret for obligationsinvestering på 65 mio. kr., Miranova har fået ansvaret 
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for 26 mio. kr., Nordea og Nykredit har primo 2018 hver fået ansvaret for at forvalte 
ca. 135,0 mio. kr.  
 
Det kan oplyses, at kommunen mindst hver andet år vurderer de opnåede investe-
ringsresultater. Det er hensigten at udskifte den dårligste porteføljemanager, så-
fremt kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt ud fra et forrentningsmæssigt 
synspunkt. Det forventes, at hver porteføljemanager i 2019 leverer en forrentning 
på ca. 1,0 mio. kr. årligt. 

   
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden 3.000 

 Almene boliger 
På Byrådets møde 29.6.2016 pkt. 110 (Budget 2016 - 2019) blev det forudsat, at der 
ved etablering af nye boligområder skulle lægges vægt på et bæredygtigt balance-
ret boligudbud med både ejer- og lejeboliger. På baggrund heraf blev der i budget 
2016-2019 afsat i alt 40,0 mio. kr. til grundkapital til almene boliger.   
Af de afsatte 40 mio. kr. resterer 16,5 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Disse 
midler blev ved budgetvedtagelsen 2019 - 2022 budgetlagt med hhv. 3 mio. kr. i 
2019 og 13,5 mio. kr. i 2020. 
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2019 – 2022 blev der afsat 10 mio. kr. i 2021 
til grundkapital vedr. Lillevang samt 5 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til visiterede æl-
dreboliger. 

 

   
08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender  
   
 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter  

Lån ydes til pensionister iflg. Lov nr. 202 af 18. maj 1982, om lån til betaling af ejen-
domsskatter. Det forventes, at antallet af lånesager vil udgøre ca. 1.150 ved udgan-
gen af regnskabsår 2018. Lånene forrentes med en rente svarende til markedsren-
ten, der fastlægges af Økonomi- og Indenrigsministeriet pt. udgør den 1 %. 

23.000 

   
 Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter (Pensionister) – indtægt  

På baggrund af tidligere års erfaringer er der budgetlagt med en indfrielse på ca. 
21,0 mio. kr. årligt af tidligere udbetalte lån. 

-21.000 

   
 Selskabsgørelse af forsyningsområdet (Furesø Spildevand) 

Beløbet vedrører tilbagebetaling af lån, optaget af Furesø Spildevand. 
Indtægten dækker den årlige tilbagebetaling af lånet (afdrag). Der er regnet med 
fast afdrag i hele perioden. 

-4.225 

   
08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 12.400 

-26.650 
 Primo 2019 er der deponeret ca. 2,3 mio. kr. vedrørende den tidligere Farum Kom-

mune. I 2019 frigives de sidste 2,250 mio. kr. af disse midler.  
 

Tabel 21 Oversigt over de beløb, der frigives i det enkelte år samt restgælden 
I 1.000 kr. Primo Frigivelse Ultimo 

  Rådhus Skoler m.v.  
2019 2.250 -2.250  0 

 

-2.250 
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 Deponerede beløb vedrørende Furesøaftalen 
I september 2015 afsluttede Indenrigsministeriet og Furesø Kommune genforhand-
lingen af Furesøaftalen. Den nye Furesøaftale betød bl.a. en omlægning af kommu-
nens lån og swap-aftaler til ét samlet statslån på knap 3,0 mia. kr. til en fast rente 
på 1,25 pct. og en løbetid på 24 år.  
 
Aftalen betød en årlig besparelse på renter og afdrag på ca. 74,0 mio. kr. i forhold til 
det oprindelige budgetforslag 2012, fordelt med 52,0 mio. kr. på renter og 22,0 mio. 
på afdrag.  
 
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, jf. BR i oktober 2015, frigives denne deponering 
med 20,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Den sidste rate på 5 mio. kr. frigives i 
2022.  
 
Den resterende besparelse der er i aftalen, svarende til 92,0 mio. kr. (ud af den 
samlede besparelse på 217 mio.kr.), er placeret i obligationer samt kommunens 
kapitalforvaltere under likvide aktiver. Disse midler, er en del af kommunens kasse-
beholdning. 
 
Renteudviklingen betød, at det i 2016 var gunstigt at omlægge statslånet til et lån 
på markedsvilkår i Kommunekredit, med en dertilhørende besparelse på årligt 13,5 
mio. kr.  

-20.000 

   
 Frigivelse af deponering vedr. Svanepunktet                      

I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Farum Midtpunkt (Svanepunktet) 
har Furesø Kommune en deponeringsforpligtigelse vedrørende den del af plejecen-
teret, der kan henføres til servicearealer og genoptræningscenter.  
Deponeringsforpligtigelsen er opgjort efter, at der er fratrukket servicearealer og 
genoptræningscenter for Søndersø plejehjem og genoptræning på Ryetvej, idet 
disse arealer samtidig opgives. Deponeringen udgør 30,8 mio. kr. ultimo 2018.  
Fra 2016 frigives 1 mio. kr. årligt. I 2018 stiger det frigivne beløb til 1,4 mio. kr. år-
ligt. 

-1.400 

   
 Ryetbo Plejehjem - deponering  

Det forventes, at der i forbindelse med udvidelsen af det selvejende plejecenter 
Ryetbo skal deponeres 12,4 mio. kr. Det endelige beløb afhænger af, hvor mange 
udgifter, der i 2019 afholdes vedr. byggeriet. 

12.400 

   
 HMN 

Furesø Kommunes andel af provenuet ifm. salg af HMN udgør 20,848 mio. kr. Fure-
sø Kommunes provenu er indgået i kommunens kassebeholdning i foråret 2018. 
Der skal efter gældende regler foretages deponering på 80 % af det modtagne pro-
venu efter udlodning ifm. salget af HMN. Det deponerede beløb frigives med en 10-
del årligt startende i 2019. 
Der skal samtidig ske en forretning af dette beløb (16,7 mio. kr.) svarende til i alt 
0,167 mio. kr. Renten er beregnet som 0,1 % af 16,7 mio. kr. over en 10-årig perio-
de. Forrentningen frigives ligeledes med en 10-del årligt. 

-2.000 
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Samtidig skal kommunen modregnes med 20 % af provenuet i bloktilskuddet sva-
rende til 4,2 mio. kr. i 2019. Det vil indgå i forvaltningens forslag til Budget 2019. 
 
Frigivelse deponering vedr. salg af HMN. Der er forudsat en deponeringsfrigivelse 
på 2,0 mio. kr. i 2019.  

   
 Kirkelige skatter og afgifter  

 Ligesom udskrivningsgrundlaget for personskatterne omfatter valg af statsgaranti 
udskrivningsgrundlaget for den kirkelige ligning. For 2019 er det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag fastsat til 6.898,3 mio. kr. svarende til et samlet provenu på 
44,8 mio. kr.   

 
Ballerup – Furesø provstiudvalg har på baggrund af udskrivningsgrundlaget for den 
kirkelige ligning fastsat udskrivningsprocenten til 0,65 og udmeldt ligningsbeløb for 
kommunens kirkekasser og tilskud til provstiudvalgskassen. 
 
Idet kommunen valgte selvbudgettering i 2016 skal provstiets indtægter fra kirke-
skatter reguleres svarende til en tilbagebetaling på 771 t. kr. i 2019. Da dette vil 
belaste provstiudvalgskassen uforholdsmæssigt meget i 2019 er det aftalt at denne 
efterregulering afregnes på kommunens mellemregningskonto således at provsti-
udvalget i 2019, 2020 og 2021 disponerer over 257 t. kr. mindre årligt end det 
statsgaranterede kirkeskattegrundlag.  
 
Landskirkeskatten fastsættes af Kirkeministeriet. 

44.583 
-44.839 

 Fordeling af midler i 1.000 kr.: 
 

Landskirkeskat 10.293 kr. 
Farum kirkekasse  14.511 kr. 
Hareskov kirkekasse 4.558 kr.  
Værløse kirkekasse 14.656 kr. 
Provstikassen  565 kr. 

 I alt 44.583 kr. 
 

 

   
 
 

 

Det er kommunen der modtager ligningsbeløbet og foretager den efterfølgende 
udbetaling til de kirkelige kasser, men det økonomiske ansvar for den kirkelige lig-
ning ligger hos Provstiudvalget. 

 

   
   

Afdrag på lån 101.399 
   

 Kommunens samlede langfristede gæld inklusiv de selvejende institutioner og æl-
dreboliger, forventes at udgøre ca. 2.589 mio. kr. primo 2019. Med de nuværende 
budgetterede låneoptagelser og afdrag på lån vil den langfristede gæld falde til 
2.589 mio. kr. ultimo 2018 og til 2.341 mio. kr. ultimo 2022. 
 

 

08.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 204 
 Ryetbo Plejehjem – afdrag  

 Udgiften vedrører den del af kommunens tilskud til Ryetbo plejehjem som vedrører  
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afdrag på langfristet gæld. 
   
08.55.70 

 
Kommunekredit 
Lån til betaling af ejendomsskatter og energi 
I 2011 er optaget et lån på 17,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.     
I 2012 er optaget et lån på 23,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.     
I 2013 er optaget et lån på 5,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år. 
I 2014 er optaget et lån på 7,5 mio. kr. med en løbetid på 25 år. 
I 2015 er optaget et lån på 11,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år. 
I 2016 er optaget et lån på 13,5 mio. kr. med en løbetid på 25 år. 
I 2017 er optaget et lån på 36,4 mio. kr. med en løbetid på 25 år. 
I 2018 er optaget et lån på 25,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år. 
 
Lån til overtagelse af vejbelysning 
I 2016 er der optaget et lån på 37,7 mio. kr. med en løbetid på 25 år. 

 
 

587 
676 
196 
273 
417 
519 

1.271 
1.350 

 
 

1.278 
   
 Lån – Furesøaftalen 

I forbindelse med omlægning af statslån til lån i Kommunekredit i 2016 blev kom-
munens lån omlagt til ét samlet lån i kommunekredit. Lånets hovedstol udgør ca. 
2,6 mia. kr. Lånet udløber i 2040 og har en fast rente på 1,25 pct. I 2018 afdrages 
lånet med 93,6 mio. kr. 

93.628 
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 Hovedkonto 08 – Låneoptagelse -38.700 
   

08.55.70 Kommunekredit -38.700 
  

Tabel 22. Låneoptagelse 2019 – 2022 
Mio. kr. Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
     
Lån til betaling af ejendomsskatter 2,0 2,0 2,0 2,0 
     
Energibesparende foranstaltninger:     
Energiforanstaltninger 13,5 2,5 22,5 22,5 
Genopretning af kommunens bygninger 5,0 5,0 5,0 5,0 
Bygningsgenopretning/energioptimering    6,5   
Klimatilpasning 0,8 0,8 0,8 0,8 
Energi- og teknikområdet (drift) 1,4 1,4 1,4 1,4 
     
Lånetilsagn fra ØIM:     
Etablering af botilbud for socialt udsatte 
voksne 

10,0    

Etablering af botilbud for socialt udsatte unge 2,0 5,0   
Vedligehold af daginstitutioner 4,0 19,0   
     
Samlet låneoptagelse -38,7  -62,2 -31,7 -31,7 
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Udvalg for Digitalisering og Innovation 

 
 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
 Side 
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet 1 – 4 
 
Budgetbemærkninger aktivitetsområder   
• Borgerinddragelse  5 
• IT-strategi, digitalisering og innovation 6 - 9 
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Udvalg for Digitalisering og Innovation 
 
 
Politikområdets indhold 
Udvalgets ansvarsområde omfatter: 
• Politikker, strategier og planer inden for ud-

valgets område, herunder kanal- og service-
strategi samt innovationsmodeller mv. 

• Anlægsplaner og budget i øvrigt inden for 
udvalgets område 

 
Opgavebeskrivelse 
Konkret forvalter udvalget: 
• Regler om beskyttelse af persondata 
• Tværgående digitaliseringsindsats i kommu-

nen, herunder implementering af den fælles-
kommunale digitaliseringsstrategi og den fæl-
les offentlige digitaliseringsstrategi 

• IT-sikkerhed 
• Samarbejdet med IT Forsyningen 
• Tværgående innovationsprojekter 
• Tværgående planlægning og prioritering af 

velfærdsteknologi 
• Inddragelse og høring af borgere og brugere 

samt brugerundersøgelser inden for udval-
gets område 

 
Målgrupper  
Udvalgets målgruppe er kommunens borgere, 
øvrige fagudvalg, Byrådet og administrationen.  
 
Lovgrundlag 
Styrelsesloven 
Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budgetvedtagelsen  
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 
2019 blev administrationens samlede driftsbud-
get nedjusteret med 0,9 mio. kr. (netto) som vist 
nedenfor*:  
 
Tabel UDI 1: Hele 1.000 kr.  
Effektiviseringer og besparelser -1.474 
Digitalisering af arbejdsgange 400 

Konsekvens af regnskabsresultatet for 2017 -1.500 

Andel af ØU 3 – Reduceret prisfremskrivning -374 

  

Lovbundne/kontrakter/refusioner 555 
Databeskyttelsesforordningen – medarbejder 
ressourcer 

555 

 
*For en nærmere uddybning henvises til afsnittet 
om budgetaftalen faneblad 3 og bilag 1 a på side 
10 nedenfor. 
 
Byrådets arbejdsprogram og FN’s verdensmål 
Budgettet afspejler de politiske initiativer der 
igangsættes jf. Byrådets arbejdsprogram. Imple-
menteringen af arbejdsprogrammets indsatsom-
råder afrapporteres politisk. I afrapporteringen 
tages der konkret stilling til økonomien og de 
budgetmæssige konsekvenser, der er knyttet til 
de enkelte initiativer.  
Arbejdsprogrammets initiativer bidrager, ligesom 
det løbende arbejde i udvalget, til opfyldelsen af 
FN’s verdensmål.
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Udvalg for digitalisering og innovations driftsbudget er opdelt i 2 overordnede aktivitetsområder. Neden-
stående tabel viser de to aktivitetsområder, hvor der pt. er budgetlagt samt hvilke delområder det enkelte 
aktivitetsområde består af.  
 
Tabel UDI 2 – Oversigt aktivitetsområder 

Borgerinddragelse IT, digitalisering, sikkerhed 
• Borgerinddragelse 
• Høringer 
• Brugerundersøgelser 

• IT-området 
• IT-forsyningen 
• Sikkerhed 
• Digitalisering 

 
 
Nettodriftsudgifterne fordeler sig således: 

 
Figur UDI 1 – Budget 2019 – nettodriftsudgifter: 

IT-området 
66,0 % 

IT-Forsyningen 
28,9 % 

PC-afregning (ITF og 
centre) 
5,0 % 

Borgerinddragelse 
0,1 % 

Udvalgets nettodriftsudgifter 2019 fordelt på aktivitetsområder 
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Tabel UDI 3 – Udvalg for Digitalisering og Innovation Budget 2019 – 2022. 
Alle tal er i 2018 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr. 

 
Budget 2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 
DRIFT  39.699 -149 39.550 38.283 38.880 38.180 
       
Borgerinddragelse 102  102 102 102 102 
       
IT-strategi, digitalisering og sikkerhed 39.597 -149 39.448 38.181 38.778 38.078 
       

 
 
Anlæg: 
I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte 
anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad 16  
vedr. anlæg.   
 
Tabel UDI 4 - Oversigt over Udvalget for Digitalisering og Innovations anlægsbudget 2019-2022. 

Anlægsoversigt 2019 - 2022  Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Nr. 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 U 3.000 3.000   

UDI 201 Digitale planer U 350    
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Aktivitetsområde - Borgerinddragelse 102 

 
   
Besparelser og effektiviseringer 102 
   
 Budgetvedtagelse 2016 102 
   
06.45.51 Borgerinddragelse og branding  

Puljen anvendes til borgerrettede arrangementer med fokus på borgerinddragelse, 
der sætter spot på det gode liv i Furesø, stærke fællesskaber og "vi skaber løsninger 
sammen". 

102 
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Aktivitetsområde – IT-strategi, digitalisering og sikkerhed 39.597 
-149 

   
Det samlede budget på IT-området udgør 39,4 mio. kr. (netto) fordelt som følger:  
•  
• 26,2 mio. kr. vedr. kommunens IT (netto) 
• 11,3 mio. kr. vedr. IT-forsyningen 
• 1,9 mio. kr. vedr. pc-afregning mellem ITF og centrene 
 
Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og 
drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de 
enkelte driftsområder samt backup af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugerud-
dannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. 
 
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2019 fremskrevet med KL´s skøn for prisudviklingen, indarbej-
dede besparelser, effektiviseringer og budgetkorrektioner. På tværs af udvalgets driftsområde er budgettet 
nedskrevet med knap 0,4 mio. kr. sfa. udvalgets andel af ØU 3 – reduceret prisfremskrivning. 
  
06.45.52 IT-området 26.296 

-149 
   
 Software 

Budgettet dækker licenser og vedligeholdelsesomkostninger til systemsoftware på 
de centrale netværk – de licenser der ikke afholdes af IT-Forsyningen (ITF). 
 
Budgettet dækker ligeledes licenser og vedligeholdelsesomkostninger for de store 
centrale brugerprogrammer, herunder Lovinformationssystem, Virksomheds Nem 
ID, Nem refusion, Digital signatur, Blanketsystem, OIB Blanketter, Demografix, BBR, 
DUBU, Calibra, CSC sygesikring, CSC CPR/DPR, Tandplejesystem, Tabulex, Geoenviron 
(miljø og spildevand), WebGIS, Mapguide, Mapinfo, Selvbetjeningssystemer, Emply 
(OFIR’s rekutteringssystem), ledelsesinformation (FLIS) og eDagsorden. 
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 – 2022 er budgettet nedjusteret med 
0,124 mio. kr. som konsekvens af regnskabsresultatet for 2017 (ØU 5). 

4.652 

   
 Telefoni/netværk 

Budgettet dækker nødvendige teknologianskaffelser til vedligeholdelse af telefoni, 
samt serviceaftaler for telefoniudstyr og udgift til telefoncentral. Budgetter dækker 
desuden omkostninger til abonnementer, mobilsamtaler og udlandstelefoni mv. 

1.195 

   
 IT- service 

Budgettet dækker serviceaftaler for it-udstyr, som ikke er overgået til IT-Forsyningen 
og omkostninger til serviceopgaver for lokalt IT udstyr og printere. 
Indtægterne for udlån af serverrum til IT-Forsyningen indgår i denne post. Desuden 
indeholder budgettet udgifter til internet, intranet, medcom og Dan-id mv. 

518 

   
 KMD 

Budgettet dækker betalingsaftalen med KMD. Aftalen omfatter de KMD fagsystemer, 
som Furesø Kommune anvender. Systemerne er bl.a. OPUS økonomi, Løn/personale 

17.703 
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og fravær, KMD institution, Furesag med dagsordensystem, Structura, KMD Opera, 
Valgsystemet, m.v. Udgiften dækker desuden fagsystemer og programmer fra KMD 
på det sociale område: KMD Care, Boligstøtte, Borgerservice, P-data, KMD Sag, KMD 
Aktiv, KMD Pension m.fl.  

   
 Ekstern bistand 

Budgettet dækker benyttelse af eksterne teknisk orienterede konsulenter hovedsa-
geligt konsulentydelser til IT-Forsyningen, herunder Furesø Kommunes udgifter til 
opfyldelse af arkivlovens krav om digital arkivering, samt evt. udgifter i forbindelse 
med indførelsen af GDPR. 
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 – 2022 er budgettet nedjusteret med 
0,226 mio. kr. som konsekvens af regnskabsresultatet for 2017 (ØU 5). 

461 

   
 IT-afdelingen 

Budgettet dækker udgifter til nødvendig kompetenceudvikling for afdelingens med-
arbejdere. 

42 

   
 Medlemskaber 

Medlemskab af diverse IT-netværk, KIFA mv. 
20 

   
 Driftsudgifter for diverse IT-systemer 

Budgettet dækker udgifter til driften af diverse systemer, der driftes fra ITF f.eks. 
Føderationsløsning, samt andre systemer som er finansieret via kommunens digitali-
seringspulje (Tidlig opsporing, Responza, IDM løsning, MIE system mv). 
 
Der blev ved budgetvedtagelsen for 2018 – 2021 afsat 350.000 kr. årligt til dækning 
af merudgifter ifm. indgåelse af ny aftale mellem IT-Forsyningen og Microsoft om 
databaselicenser. Herudover blev afsat 130.000 kr. årligt til udskiftning af  
lokalebookingssystem grundet nye krav fra digitaliseringsbølge IV.  
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 – 2022 er budgettet nedjusteret med 
1,0 mio. kr. som konsekvens af regnskabsresultatet for 2017 (ØU 5). 

242 

   
 Digitalisering – (disse udgifter har tidligere været opført under anlægsbudgettet) 

 
861 

-149 
 KOMBIT-monopolbrud 27 

BBR og DAR 153 
KOMBIT projektressourcer 168 
Digitalisering EMM 306 
Fagcentrenes digitaliseringstiltag 207 
Indtægter fra KOMBIT (salg af KMD bygninger) -149 
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 – 2022 er budgettet nedjusteret med 
0,15 mio. kr. som konsekvens af regnskabsresultatet for 2017 (ØU 5). 

 

   
 Digitalisering af arbejdsgange (UDI 2 – Budgetvedtagelse 2019) 

 
Forvaltningen vil undersøge forskellige muligheder for at digitalisere arbejdsgange, 

400 
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indberetninger, høringsprocesser mv., samt potentialet herved. Dette kræver dog 
kompetencer som vi ikke har i dag, og derfor forudsætter dette effektiviseringsfor-
slag en investering i såvel ressourcer som i evt. it-software mv. Brug af eksterne leve-
randører kan blive en nødvendighed, da det ikke forventes, at kommunen kan re-
kruttere de nødvendige kompetencer til denne opgave inden for det afsatte beløb. 
 
Budgetforslaget indebærer en investering på 0,4 mio. kr. i 2019 faldende til 0,25 mio. 
kr. fra 2020 og frem samt en reduktion på 0,75 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. 
i 2021 og 2,0 mio. kr. fra 2022 og frem.  
 
Budget forslaget indeholder en forventning om indførelse af RPA teknologi (robot-
teknologi) og en generel øget digitalisering vil medføre en reduktion af udgifter til 
enten it-systemer eller personale  

   
 IT-området 

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 – 2021, blev der afsat 0,2 mio. kr. år-
ligt til ansættelse af ½-årsværk jf. dataforordning fra EU. 

201 

   
06.45.52 Fælles IT-driftscenter (IT-Forsyningen) 11.336 
   
 Kommunalbestyrelserne i Ballerup, Egedal og Furesø Kommune besluttede i juni 

2013 at etablere et fælles interessentskab (I/S), der står for IT-drift og – support 
samt IT-arbejdspladser og drift af telefoni for de 3 kommuner. Fra september 2018 
indtrådte Allerød Kommune i fællesskabet. 
 
Betalingen til IT-Forsyningen falder i to kategorier: 
 
Basisomkostninger 
Budgettet dækker driften af infrastruktur, netværk, servere, storage, virtuelt lager-
plads, netværkslicenser, serverlicenser, netværkskomponenter og disses licenser, 
datalinjer med forbrug og sikring af netværk og data samt back-up af data. Udgifter-
ne fordeles mellem de 4 kommuner efter en nøgle, der baserer sig på antal af fuld-
tidsansatte. Budgettet dækker også over udgifter til vagtordning hos ITF, der sikrer at 
servere og programmer overvåges døgnet rundt. 
 
Afregning af IT-forsyningen 
Budgettet dækker PC abonnement for administrative arbejdspladser. Abonnements-
prisen opgøres efter antal af stationære og bærbare PC’ere, som er tilknyttet det 
administrative netværk. Pc’erne vil for dette abonnement løbende blive serviceret, 
vedligeholdt og udskiftet. Helpdesk, basis- og kontorlicenser, antivirus og netværksli-
censer m.m. er indeholdt i abonnementet. Udgiften er baseret på ca. 1.300 PC’ere 
koblet på det administrative net. 

 
 
 
 

 
 
 

7.317 
 
 
 
 
 
 
 

4.019 
 
 
 
 
 
 

   
06.45.52 Afregning PC-ordning centre 1.964 
   
 Direktionen har vedtaget at afregningen af pc’ere skal foretages decentralt i forhold 

til, hvor mange pc’ere, der anvendes i det enkelte center. På baggrund af forbru-
get/antallet af pc’ere ere udgiften fordelt ud på de enkelte centre.  
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Center for Økonomi og Ressourcer 173 
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg 63 
Center for Dagtilbud og Skole 299 
Center for Børn og Voksne 484 
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv 249 
Jobcenter Furesø 188 
Center for Social og Sundhed  399 
Center for By og Miljø 109 
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Udvalg for dagtilbud og familier 

 
 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
 Side 
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet 1 – 4 
 
Budgetbemærkninger aktivitetsområder   
• Dagtilbud 5 - 15 
• Tand- og Sundhedspleje 16 - 21 
• Børn og Unge med særlige behov 22 - 51 
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Udvalg for dagtilbud og familier 
 
 
Udvalg for dagtilbud og familiers ansvarsområde 
omfatter følgende aktivitetsområder: 
• Dagtilbud for 0-6 årige 
• Tand- og Sundhedspleje 
• Børn og unge med særlige behov. 
 
Dagtilbud for 0 – 6 årige 
• Dagplejen 
• 26 kommunale daginstitutioner 
• 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende 

integreret institution 
• Tilskud til privatinstitutioner, puljeordninger, 

privat pasning og pasning af egne børn  
 
Tand- og Sundhedspleje 
• Tandplejen 
• Center for Tandregulering 
• Sundhedsplejen. 
 
Børn og unge med særlige behov 
• Furesø Familiehus 
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
• Særlige dagtilbud og klubber 
• Plejefamilier og opholdssteder 
• Forebyggende foranstaltninger 
• Døgninstitutioner 
• Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Opgavebeskrivelse 
Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt § 16 er 
Udvalg for dagtilbud og familiers ansvarsområde 
børnepasning, børn og unge med særlige behov 
samt sundhedstilbud til børn og unge. Udvalget 
varetager den umiddelbare forvaltning af:  
• Dagtilbud og dagpleje, herunder selvejende 

og private dagtilbud, som byrådet har indgået 
driftsoverenskomst eller anden aftale med ef-
ter dagtilbudsloven 

• To-sprogs indsatsen inden for udvalgets om-
råde 

• Tilbud til børn og unge oprettet efter den 
sociale lovgivning, herunder tilsvarende pri-

vate og selvejende institutioner, som byrådet 
har indgået driftsoverenskomst eller anden 
aftale med 

• Rådgivning og støtte mv. samt ydelser efter 
serviceloven til børn og unge med særlige 
behov  

• Tidligt forebyggende indsats, herunder pæ-
dagogisk og psykologisk rådgivning og vurde-
ring (PPR) samt anden specialpædagogisk 
indsats  

• Sundhedspleje 
• Kommunal tandpleje til børn og unge samt 

omsorgstandpleje og specialtandpleje 
• Mindre indvendig vedligeholdelse af bygnin-

ger samt tilknyttede udearealer under udval-
gets område 

• Inddragelse og høring af borgere og brugere, 
samt brugerundersøgelser inden for udval-
gets område 

 
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstil-
ling til Økonomiudvalget og byrådet om: 
• Politikker, strategier og planer inden for ud-

valgets område 
• Anlægsplaner inden for udvalgets område 
• Inddragelse og høring af borgere og brugere, 

samt brugerundersøgelser inden for udval-
gets område 

 
 
Lovgrundlag 
Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært 
afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven og 
Sundhedsloven. 
 
Budgetvedtagelsen 
Den 10. oktober 2018 vedtog Byrådet Budget 
2019-2022. Udvalg for dagtilbud og familiers 
driftsbudget er samlet set nedjusteret med 5,2 
mio. kr.  Budgetforliget for 2019 vedrører følgen-
de ændringer på udvalgets område: 
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Tabel UDF.1: Konsekvenserne af budgetvedta-
gelsen i 2019 (i 1.000 kr.). 
Budgetændringer: -5.240 

UDF 1 Demografi i dagtilbud 
UDF 2 Omlægning af PPR og specialundervis-
ning – Udgifter 
ØU 1 Forenkling og afbureaukratisering 
ØU 2 Justering af ledelsesstruktur på tværs af 
organisationen 
ØU 3 Reduceret prisfremskrivning 
ØU 5 Konsekvens af regnskabsresultatet 2017 
ØU 6 Færre udgifter og flere indtægter 
Styrket indbrudsforebyggelse 
Flere midler til dagtilbud med børn med socia-
le udfordringer 
Budgetkorrektioner samlet 

-1.758 
-2.000 

 
-354 

-1.300 
 

-278 
-500 
-150 
+100 

+1.000 
 

0 
Note: Se Bilag 1 – Oversigt over budgetændringer 2019-2022. 
 
 
Udfordringer i 2019 og overslagsårene 
• Kapacitet og struktur som følge af bolig- og 

befolkningsudvikling - herunder arbejdet med 
udvikling af fremtidens dagtilbud 

• Implementering af ny struktur på dagtilbuds-
området, hvor områdeledelse erstattes af 
selvstændige daginstitutioner 

• Fastholdelse af samspillet mellem læring, 
progression, trivsel og dannelse for alle børn 
og elever, som led i implementering af det 
Fælles Læringssyn og Furesø Kommunes 
Dannelsesstrategi 

• Udmøntning af beslutninger og prioriteringer 
i forlængelse af afrapporteringerne på byrå-
dets arbejdsprogram, herunder: 
 3.1. Furesø Kommunes dannelsesstrategi 
 3.2. Gode fysiske rammer i vores daginsti-

tutioner 
 3.3. ALLE børn skal trives og udvikles i 

dagtilbud 
 3.4. Styrket forebyggende indsats – ud-

satte børn og familier skal hjælpes 
• Fortsat fokus på overgangen fra hjem til dag-

tilbud, fra dagtilbud til skole/FFO mhp. at sik-
re alle børns trivsel ug udvikling  

• Fortsat fokus på tidlig opsporing, tidligere 
indsats, ændret tilbudsvifte og øget opfølg-
ning for børn og unge med særlige behov. 
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Tabellen herunder viser Udvalg for dagtilbud og familiers budget i 2019 til 2022 fordelt på de tre aktivitets-
områder.   
 
Tabel UDF.2: Udvalg for dagtilbud og familiers korrigerede budget i 2019-2022. 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr.* Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT **  
– i alt  409.814 -92.801 317.013 318.513 322.305 327.204 

 
AKTIVITETSOMRÅDER:       

Dagtilbud 258.034 -78.777 179.257 182.897 188.699 191.666 
Tand- og Sundhedspleje 26.381 -1.178 25.202 24.675 25.362 25.356 
Børn og unge med særlige behov 129.456 -14.029 115.427 115.429 115.329 115.304 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 21.11.2018. 
Note **: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. 
 
Figur UDF.1: Udvalg for dagtilbud og familiers budget 2019 fordelt på aktivitetsområder (drift; netto) 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 21.11.2018 
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Aktivitetsområde - Dagtilbud 254.099 
-76.445 

 
 
Tabel UDF.3: Dagtilbud - Budget 2019-2022. 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau 
samt i hele 1.000 kr.* 

Budget 2019 
 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT**  
– i alt  258.034 -78.777 179.257 182.897 188.699 191.666 

 
DAGTILBUD:       

Centrale konti for Dagtilbud 31.322 -76.823 -45.502 -41.862 -36.060 -33.093 
Dagplejen 8.704 -1.954 6.750 6.750 6.750 6.750 
Kommunale daginstitutioner 200.953 0 200.953 200.953 200.953 200.953 
Selvejende daginstitutioner 10.934   10.934 10.934 10.934 10.934 
Driftstilskud til private institutioner 6.122   6.122 6.122 6.122 6.122 
       

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 21.11.2018. 
Note **: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. 
 
 
Figur UDF.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" budget 2019 (kun udgiftssiden; drift; i 1.000 kr.). 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 21.11.2018. 
Note: Centrale konti for Dagtilbud vedrører bl.a. styringspuljen for mer-/mindreindskrivning i dagtilbud, forældrebetaling, søskendetilskud, IT i 
dagtilbud og mellemkommunale betalinger for dagtilbud. 
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Generelt om aktivitetsområdet Dagtilbud 

 
Fællesudgifter- og indtægter 
På Udvalg for dagtilbud og familiers område er der på funktion 05.25.10 Fælles Formål placeret budget til 
bl.a.: 
• Søskendetilskud 
• Tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens § 80 
• Tilskud til forældre der vælger pasning af egne børn jf. Dagtilbudslovens § 86 
• PAU-elever 
• Kvalitetsudvikling og implementering af politikker 
• Sprogstimulering 
• Mellemkommunal afregning. 
 
Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige 
Den 8. juni 2011 godkendte det tidligere Børne- og Skoleudvalg revideret administrationsgrundlag for dag-
tilbud for 0-6 årige i Furesø Kommune.  Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes 
løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 – 6 årige i Furesø Kommune, samt 
hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer.  Administrationsgrundlaget er gælden-
de fra 1. januar 2011. 
 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-22 har Byrådet besluttet at omstrukturere dagtilbudsområdet, 
så der i stedet for områdeledelse bliver selvstændige daginstitutioner og en dagtilbudschef. På baggrund af 
den nye struktur skal administrationsgrundlaget revideres, hvorefter de nye selvstændige daginstitutioner 
får tildelt deres endelige budget for 2019.  
 
Udgangspunktet for udmøntningen af principperne vil være dagtilbuddenes samlede løn- og driftsramme-
budget for 2018 samt budgetændringer i 2019.   
 
Administrationsgrundlaget vil fortsat følge Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: 
• Løn- og prisfremskrivning 
• Styringsredskaber 
• Rammestyring 
• Sygedagpengerefusion 
• Barsel 
• Afregning af feriepenge ved afgang. 
 
Herunder er indsat beskrivelsen af det administrationsgrundlag, der er gældende indtil 31. december 2018. 
Hovedparten af principperne det gamle administrationsgrund vil fortsætte i det reviderede administrati-
onsgrundlag. De p.t. kendte ændringer er: 
• I stedet for områdeledelse vil der være selvstændige institutioner  
• Dagplejen vil ikke høre ind under et område 
• Socioøkonomisk fordeling foreslås ændret jf. beslutning i UDF i december 2018 
• Der vil være to koordinatorer på dagtilbudsområdet 
 
Det reviderede administrationsgrundlag vil blive indarbejdet i online-versionen af budgetbemærkningerne. 
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Søskendetilskud, fripladser og forældrebetaling  
   

 
Tilskud og fripladser 
Ifølge Dagtilbudsloven yder kommunen tilskud til henholdsvis søskendetilskud, økonomisk friplads, behand-
lingsmæssig friplads samt socialpædagogisk friplads. Reglerne for tildeling af tilskud og friplads er opridset 
nedenfor. 
 
Ret til plads og pligt til forældrebetaling 
Jf. Bekendtgørelse om dagtilbud § 1 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge § 
1 påhviler forældrebetalingen for en plads i dag-, fritids- eller klubtilbud den forælder, som har retten til 
pladsen.  
 
Prioriteret rækkefølge for beregningen af tilskud 
Ifølge Bekendtgørelse om dagtilbud § 2 og Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 
2 beregnes tilskud efter Dagtilbudslovens §§ 43, 63 og 76 i følgende prioriteret rækkefølge: 
• Grundtilskud 
• Økonomisk fripladstilskud 
• Søskendetilskud 
• Behandlingsmæssig fripladstilskud 
• Socialpædagogisk fripladstilskud. 
 
Forældrenes egenbetaling udgør forskellen mellem det samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. barn. 
 
Økonomisk fripladstilskud 
Kommunen skal basere beregningen af tilskud til økonomisk friplads i henholdsvis dagtilbud, fritidshjem, 
klubtilbud og SFO på indtægten hos den forælder, som har retten til pladsen. 
 
Tabel UDF.4: Fripladsskala for tilskud til økonomisk friplads i dag-, fritids- og klubtilbud i 2019. 
Indtægt Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 
Under 177.601 kr. 0 pct. 
177.601 – 181.538 kr. 5 pct. 
181.539 – 551.699 kr.  Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.856 kr. indtægtsstigning 
551.700 kr. og derover 100 pct. 
 Kilde: Børne- og Socialministeriet. 
 
Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med: 
• 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første  
• 62.139 kr. når den forælder, der har retten til pladsen, er enlig forsørger. 
 
Søskendetilskud 
Ifølge Dagtilbudslovens § 43 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dag-
tilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter § 80. Søskendetilskuddet 
udgør 50 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til de(n) billigste plads(er). 
 
Behandlingsmæssig fripladstilskud 
Jf. Bekendtgørelse om dagtilbud kapitel 7 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og 
unge kapitel 13 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig 
og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens § 19, stk. 
2-5 og § 21 stk. 2-3. For fritidshjem og FFO gælder tilsvarende regler. 
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Socialpædagogiske fripladser 
Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens § 43, pkt. 4. Hel- eller delvis fri-
plads gives ud fra en samlet vurdering af barnets særlige behov for at være i institution og forældrenes 
økonomiske forhold. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirk-
ning. Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagel-
se i daginstitution ellers ikke er mulig. 
 
 
 
Børnetal  
   

 
Tabel UDF.5: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune 2019-2022. 

 Faktiske tal – pr. 
1.1.2018 

Befolkningsprognose, marts 2018 

 2018 2019 2020 2021 2022 
0-2 år 1.333 1.336 1.337 1.412 1.462 
3-5 år 1.483 1.514 1.585 1.621 1.665 
IALT: 2.816 2.850 2.922 3.034 3.127 

Kilde: Befolkningsprognose, marts 2018. 
 
Tabel UDF.6: Prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i 2019-2022. 

 Prognosetal – pr. 1. januar 
 2019 2020 2021 2022 
0-2-årige 872 888 938 856 
3-6-årige 1.441 1.496 1.524 1.548 
I ALT 2.313 2.384 2.462 2.404 

Kilde: Prognose fra Dynasoft pr. 1. marts 2018. I prognosen indgår både forventet antal børn i kommunale daginstitutioner og dagplejen, selvejende 
og private daginstitutioner samt pladser til mer-/mindreindskrivning. 
 
 
 
Takster  
   

 
Taksterne for pasning i dagtilbud for 0-6 årige er beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgø-
relse og vejledning samt hidtidig praksis.  
 
Takstberegningen er baseret på behovsprognose pr. 1. marts 2018. 
 
Bruttodriftsudgift for 0-6-års-institutionerne 
Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejen-
domsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag 
for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. 
Dagtilbudsloven § 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og § 28 om plads i dagtilbud i 
anden kommune.  
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Tabel UDF.7: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i 2018*. 
Hele kr. 2018 

(2018-p/l) 
2019 

(2019-p/l) 
Dagpleje 142.416 143.172 
Vuggestue (0-2 årige) ** 135.156 136.308 
Børnehave heldags (3-6 årige) 82.776 83.616 
Kilde: Takstberegningerne 2018 og 2018, Budgetafdelingen. 
Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er inklusiv moms og støtte. 
Note **: Udgifterne vedrører kun pasningstilbuddet, dvs. udgifterne er eksklusiv frokostordning. 
 
 
Forældrebetaling 
Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften må højst (jf. Dagtilbudsloven § 32) udgøre 25 pct., hvilket er sat-
sen i Furesø Kommune. Kommunens grundtilskud udgør de resterende 75 pct. 
 
Der er fuld forældrefinansiering af frokostordning.  
 
Taksterne er vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2018. I tabel UDF.8 er angivet månedlig takst pr. instituti-
onstype. 
 
 
Tabel UDF.8: Forældretakster 2018 pr. md. inkl. frokostordning 0-2 årige og 3-5 årige. 
 2018 

(2018-p/l) 
2018 

(2019-p/l) 
2019 

(2019-p/l) 
Difference ml. 2018 

og 2019  
– nominel  
ændring 

 
I kr./pct. 

 

Difference ml. 2018 
og 2019  

– i faste priser 
 

I kr./pct. 
 

Dagplejen 2.967 3.026 3.027 60 kr./ 2,0 pct. 1 kr./ 0,0 pct. 
0-2 årige 
- pasning 
- frokost 
I alt: 

 
2.816 

776 
3.592 

 
2.872 

792 
3.664 

 
2.880 

782 
3.662 

 
64 kr./ 2,3 pct. 
6 kr./ 0,8 pct. 

70 kr./ 1,9 pct. 

 
8 kr./ 0,6 pct. 

-10 kr./ -1,2 pct. 
-2 kr./ -0,1 pct. 

3-6 årige 
- pasning 
- frokost 
I alt: 

 
1.725 

827 
2.552 

 
1.760 

844 
2.603 

 
1.764 

834 
2.598 

 
39 kr./ 2,3 pct. 
7 kr./ 0,8 pct. 

46 kr./ 1,8 pct. 

 
4 kr./ 0,2 pct. 

-10 kr./ -1,2 pct. 
-5 kr./ -0,2 pct. 

Note *: Forældretaksten i tabellen er inklusiv moms og støtte. 
Kilde: Takstberegningerne 2018 og 2019, Budgetafdelingen. 
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Tabel UDF.9: Basisbørnetal 0-6 årige i Furesø Kommune i 2018 (Dagplejen, kommunale daginstitutioner 
og selvejende daginstitutioner) 
Navn Frokost for 

børnehave-
børn 1 

Antal pladser 
Dagpleje/ 
Vuggestue 

Børnehave 

 
 

2019 2018 2019 2018 2019 

Dagplejen – i alt  54 52 - - 
      
Kommunale institutioner - i alt  777 758 1.258 1.289 
Nordvænget  45 45 -  
Kildehuset  23 23 30 30 
Paletten X 28 26 60 60 
Græshoppen Børnehave  - 0 57 55 
Børnehusene  28 26 40 40 
Røde Sol  -  40 42 
Solsikken/Farum Norby X 28 30 40 50 
Kærnehuset X 35 33 44 46 
      
Stavnsholt Børnehus  64 52 66 66 
Farum Vejgård  28 26 54 50 
Farum Sødal X 50 48 61 64 
Birkhøj X 32 30 40 48 
Turbodragen (forventet ibrugtagning 1. marts 2019)   22  20 
Børnehuset Lyngholm X 48 48 64 60 
      
Bøgely  30 24 72 52 
Åkanden  24 24 44 44 
Hareskov Børnehus  22 24 44 60 
Birkedal  44 42 53 53 
Egetræet  38 38 77 77 
Nørreskoven  15 22 36 40 
      
Dalgården X 32 28 50 48 
Søndersø X 56 44 90 80 
Solbjerg X 26 24 58 50 
Kirke Værløse X 26 21 48 42 
Krudthuset X 25 30 35 60 
Ryet Børnehus  30 28 55 52 
       
Selvejende institutioner - i alt  30 28 91 89 
Skomagerbakken  - - 21 21 
Lille Bjørn Steiner  - - 20 20 
Espebo X 30 28 50 48 
      
IALT:  861 838 1.349 1.378 
Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november 2018 
1) Alle vuggestueafdelinger har frokost. 
 
Udover de kommunale og selvejende pasningstilbud er der i Furesø Kommune to private daginstitutioner 
(Verdens Børn og Børnehuset Bambi) og en puljeordning (Farum Skovbørnehave). 
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Tabel UDF.10: Ejendomsrelaterede oplysninger om 0-6 års institutionerne pr. 1. januar 2019. 
Navn Ejertype 

(K=kommunal; 
S=selvejende) 

Ejer af  
bygningerne 

Kvm. 
(indvendig) 

Budget 2019 til 
Alm. indvendig 

vedligehold* 
(i 1.000 kr.)** 

     
DAGPLEJEN K Furesø Kommune 240 12.100 
     
Kommunale institutioner - i alt     
Ekstraordinær vedligeholdelse NØ*    86.850 
Farumsødal K Furesø Kommune 874 20.760 

Farum Vejgaard  K Furesø Kommune 720 23.210 
Børnehuset Birkhøj K Furesø Kommune 875 19.560 
Stavnsholt Børnehus  K Furesø Kommune 1.746 24.470 
Børnehuset Lyngholm K Furesø Kommune 894 46.450 
Humlehaven   - 4.880 
Ekstraordinær vedligeholdelse SV*    96.560 
Dalgården K Furesø Kommune 754 20.760 
Børnehuset Kirke Værløse K Furesø Kommune 660 18.330 
Krudthuset K Furesø Kommune 635 17.100 
Ryet Børnehus K Furesø Kommune 660 18.300 
Solbjerg K Furesø Kommune 835 21.980 
Søndersø K Furesø Kommune 720 35.430 
Ekstraordinær vedligeholdelse SØ*    73.490 
Birkedal K Hareskov-Værløse 

Andelsboligfor. afd. 6 
754 20.760 

Bøgely K Furesø Kommune 572 15.870 
Hareskov Børnehus K Furesø Kommune 495 13.460 
Nørreskoven K Furesø Kommune 37 9.780 
Åkanden K Furesø Kommune 490 13.460 
Egetræet K Furesø Kommune 813 21.980 
Ekstraordinær vedligeholdelse NV*    79.770 
Børnehusene K Furesø Kommune 752 20.760 
Kildehuset K Furesø Kommune 607 15.870 
Græshoppen K Furesø Kommune 288 7.340 
Kærnehuset  K KAB 687 18.330 
Nordvænget  K KAB 541 14.690 
Røde Sol K Furesø Kommune 241 6.110 
Farum Nordby K Furesø Kommune 697 13.460 
Paletten K Furesø Kommune 585 20.760 
Selvejende institutioner - i alt   814  
Børnehaven Skomagerbakken S Furesø Kommune 94 5.760 

Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat 0 10.650 

Espebo Børnecenter S Furesø Kommune 720 25.850 
I ALT:  29 18.127 874.890 
Antal i kommunale bygninger:  25   
Antal i bygninger ejet af andre:  4   
Kilde: Fordelingsnøglen i kvm. er baseret på Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 2007. Opus datatræk d. 21.11.2018. 
Note*: I 2019 vil vedligeholdelsesmodellen blive revideret; bl.a. pga. budgetreduktion i budget 2019-22. Her vil der også ske en fordeling af de 
midler, der er budgetlagt på området (ekstraordinær vedligeholdelse).  
Note**: Afrunding til 1.000 kr. kan medføre en mindre afvigelse i tabellen. 
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BEVILLINGER  
 

 

 
 

Dagtilbud 258.034 
 -78.777 

Netto 179.257 
 

Centrale konti for Dagtilbud 31.322 
 -76.823 

Netto -45.502 
05.25.10 Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter  21.409 

-2.953 
 Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud 

Udgifter til administration og andre fællesopgaver på dagtilbudsområdet. Blandt 
andet Dynasoft prognoser, faglitteratur og udgifter i forbindelse med kurser, møder, 
repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet.  
 

230 

 Midler til senere fordeling 
Styringspuljen – demografi 
• Via styringspuljen afregnes der for pasning af flere eller færre børn end basisbør-

netallet i dagtilbud. Dagtilbuddenes basisnormering er fastlagt i samarbejde med 
lederne med udgangspunkt i prognosen. I det omfang, der indskrives flere/færre 
børn end basisbørnetallet, reguleres institutionerne (inkl. de selvejende) via sty-
ringspuljen. Der er endnu ikke fordelt budgetter i 2019 på baggrund af det nye 
basisbørnetal. 

Styringspuljen - andet 
• Der er budgetteret med 1,0 mio. kr. i både udgifter og indtægter, som følge af 

regeringspuljer til ”Stærke Dagtilbud”. Beløbene afhænger af, hvor mange midler 
vi ansøger og får ja til.   

• 0,3 mio. kr. til ”Stærke dagtilbud”- den udmøntning, der ikke sker via puljer. Be-
løbet er Furesøs andel af bloktilskuddet, og er disponeret til fleksible pasningstil-
bud.  

• Flere midler til dagtilbud med børn med sociale udfordringer (UDF U1), 1 mio. kr. 
årligt 

• Afbureaukratisering og forenkling (ØU1), -0,3 mio. kr. 
• Etablering af en fælles dagtilbudschef og nedlæggelse af områdeledelserne (del 

af ØU2). Den nye struktur er endnu ikke implementeret økonomisk, dvs. at bud-
getterne endnu ikke er fordelt på plads i 2019 – dette vil ske i december 2018. 
Samlet set er forslaget en nulsumsløsning, da de sparede midler ved at nedlægge 
områdeledelse anvendes til at ansætte en dagtilbudschef, ansættelse af to fagli-
ge koordinatorer samt til øgede lønudgifter til institutionslederne, da de nu får et 
større ledelsesansvar, samt tillæg til flere TR m.v.  

• Herudover midler til aflønning af IT-konsulent  
 

4.114 
-1.014 

 Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker 
Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til 
efter- og videreuddannelse inden for dagtilbud.  

598 
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 Integrationsstøtte 

Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem 
daginstitutioner og tosprogede familier 
 

114 

 Søskendetilskud Dagtilbudsområdet 
Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/FFO 
kan få tilskud til de(n) billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste 
plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Budget til søskenderabat dannes på 
baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring.  
 

6.169 

 Tilskud forældre, privat pasning (Dagtilbudsloven§ 80) 
 

555 

 Sandkassesand 
Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbuddene.  
 

601 

 Pulje til afledte driftsudgifter 
Til afledte udgifter i forbindelse med ombygninger, kapacitetstilpasning, samt øvrige 
mindre nødvendige arbejder, hvortil der ikke er afsat budget i øvrigt. 
 

72 

 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 
Der gennemføres en sprogvurdering af børn i 3 årsalderen, der er optaget i et dagtil-
bud, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering, jf. 
Dagtilbudsloven § 11, stk. 1. Der gennemføres også sprogvurdering af alle 3- årige 
børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. Dagtilbudsloven § 11, stk. 2. Herudover gen-
nemføres også sprogvurderinger af 4½ årige børn, hvis der er formodning om, at 
barnet kan have behov for sprogstimulering. 
 

192 

 Sprogstimulering  
Budgettet er afsat til sprogstimulering til børn i alderen 3-6 år, der har behov for det. 
Sprogstimulering gives primært til tosprogede børn. Sprogstimuleringen ydes i Furesø 
Kommunes dagtilbud til børn ml. 3-6 år.  Ordningen omfatter både børn, der går i 
daginstitution, og børn der ikke går i daginstitution.  
 
Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte 
barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med 
børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældre-
ne, der har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. 
 

825 

 IT i dagtilbud 
Budgettet er afsat til drift og support af INFOBA (intrasystem på børneområdet), ind-
køb, vedligeholdelse og support af pædagogisk IT-udstyr til dagtilbuddene samt ud-
bygning af IT-infrastrukturen på dagtilbudsområdet. Budgettet blev i 2019 og frem 
reduceret med 100.000 kr. årligt (ØU6). 
 

602 

 2-sprogspulje B2016 
I budget 2016 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem til styrket indsats for to-
sprogede elever. Halvdelen af midlerne er budgetlagt her på dagtilbudsområdet, og 
den anden halvdel er budgetlagt på skoleområdet. 

315 
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 Mellemkommunale betalinger 

Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn 
bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn i 
andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø 
Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgsordningen, herunder 
plejeanbragte børn. 
 

5.724 
-1.939 

 Omkostningssteder 
Her sker aflønning af interne konsulenter på dagtilbudsområdet (pædagogisk konsu-
lent, 2-sprogskonsulent m.v.) 

1.298 

   
05.25.10 PAU-elever i praktik og under skoleophold 

Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddan-
nelse. Uddannelsen består af både teori og praksis på henholdsvis 54 uger og 52 uger 
– i alt 2 år og tre måneder (inkl. ferie og helligdage). Praktikken foregår med et ½ år i 
normalområdet og et ½ år i specialområdet. Budgettet blev i 2017 nedjusteret med 
0,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr. i 2018 og frem.  
I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-22 blev budgettet reduceret med 0,5 
mio. kr. i 2019 og herefter 0,25 mio. kr. årligt (ØU5).  
I den nuværende dimensionering (antal elever vi skal optage) er 5 årselever. Kom-
munerne forventes at tage et vist antal SOSU og PAU elever. Hvis Furesø Kommune 
fortsat optager de 5 elever, som vi er dimensioneret til, vil der kunne opnås en be-
sparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og herefter 0,25 mio. kr. årligt.  

914 

05.25.14 Integrerede institutioner – fællesudgifter 
Fripladser og forældrebetaling. Budgettet her omfatter både integrerede institutio-
ner og børnehaver. 
Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabs-
erfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x de 
vedtagne takster.  

8.998 
-73.870 

   
Dagplejen 8.704 
 -1.954 

Netto 6. 
05.25.11 Dagplejen  
 Dagplejen – fællesudgifter 

Fripladser, forældrebetaling, dagplejens driftsramme og driftsramme til gæstehus.  
Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabs-
erfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x den 
vedtagne takst.  
 

622 
-1.954 

 Dagplejen – gæstehus 
Løn til gæstedagplejerne 
 

1.498 

 Løn til dagplejere 
 

5.387 

 Dagplejen, løn leder og tilsynsførende 
I budget 2017-21 er budgettet reduceret med netto 180.000 kr. i 2017 og 360.000 kr. 
i 2018 og frem, jf. BSU 5 – Omlægning af kommunens dagplejeordning 

1.197 
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I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-22 har Byrådet besluttet at omstrukturere dagtilbudsområdet, 
så der i stedet for områdeledelse bliver selvstændige daginstitutioner og en dagtilbudschef. Den nye struk-
tur betyder en ændret budgettildeling, som endnu ikke er helt på plads. Derfor er daginstitutionernes bud-
getter heller ikke på plads i økonomisystemet – her står fortsat områdeinstitutionernes budgetter, også i 
2019. Dette gælder også for de tre selvejende daginstitutioner.  
 
Når principperne for budgettildeling er på plads, vil budgetterne blive fordelt i overensstemmelse hermed 
og indberettet i OPUS. Dette vil ske i december 2018. Når det er sket, vil udvalgets budgetbemærkninger 
blive opdateret (i online-versionen).  
 
 

Områdeinstitutionerne 200.953 
Selvejende daginstitutioner   10.934 
I alt  211.887 
 
 
 

Driftstilskud til private institutioner 6.122 
  
   
05.25.19 Dette område indeholder budget til private dagtilbud og puljeordninger, som er op-

rettet i henhold til Dagtilbudsloven. Der er driftsaftaler med institutionerne. Budget-
terne til de private dagtilbud er dannet på baggrund af forventet antal indskrevne 
Furesøbørn.  
 

 

 Fællesudgifter for private institutioner 
Her er udgifter til Furesøbørn i private institutioner i andre kommuner, samt friplad-
ser til Furesøbørn i private institutioner beliggende i Furesø. 
 

1.263 

 Farum Skovbørnehave 
Puljeordning for børn fra 2½ - 6 år. 
 

1.101 

 Børnehuset Bambi 
Privatinstitution for børn fra 0-6 år 
 

2.855 

 Verdens Børn 
Privatinstitution for børn fra 0-6 år 
 

903 
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Aktivitetsområde – Tand- og sundhedsplejen 26.381 
-1.178 

 
Tabel UDF.11: Budget 2019-2022. 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau og i 
1.000 kr.* 

Budget 2019 
 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT **  
– i alt  26.381 -1.178 25.202 24.712 25.399 25.399 

 
Tand- og Sundhedspleje:   

 
 

  

Sundhedsplejen 9.519 -1.100 8.483 7.899 8.608 8.605 
Tandplejen 11.262 -78 11.184 11.184 11.117 11.114 
Center for Tandregulering (CFT) 5.600  5.600 5.593 5.637 5.637 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Note **: Som følge af afrunding til 1.000 kr., kan der forekomme mindre afvigelser. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 24.10.2018. 
  
Figur UDF.3: Aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje" – budget 2019 (netto kr.). 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus d. 24.10.2018. 
 
 
BEVILLINGER  
 

 

 
På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje".  Området be-
står af den kommunale tandpleje inklusiv Center for Tandregulering samt den kommunale sundhedstjeneste. 
 
Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens § 127 tilbyde alle børn og unge under 18 år bosiddende i 
kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje og sundhedspleje.  
 
Tand- og Sundhedspleje 26.381 
 -1.178 

 
Kommunal tandpleje  
  

Aktivite       
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Furesø børne- og ungdomstandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0-17 år, der bor i Furesø 
Kommune. Tandplejen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering. 
 
Tandpleje for 0-17 årige finder sted på 2 klinikadresser: 
Farum: Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum. 
Værløse: Kirke Værløsevej 50 (Søndersøskolen), 3500 Værløse. 
Hjemmeside: www.tandplejen.furesoe.dk 
 
Endvidere tilbyder Tandplejen omsorgs- og specialtandpleje til borgere på 18 år og derover. Man skal være 
visiteret til denne ordning via hjemmepleje eller egen tandlæge/læge. 
 
Tandplejen skal i henhold til Sundhedslovens §§ 131-132 tilbyde eller sørge for forebyggende og behandlende 
tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun van-
skeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 
 
I oktober 2018 har tandplejen 25 medarbejdere fordelt på 22,6 helårsværk. De 25 medarbejdere fordeler sig 
på 23 medarbejdere, 1 leder og 1 administrativ medarbejder.    
 
Tandplejen 11.262 
 -78 

 

 
04.62.85 Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker 10.426 

0 
 Tandplejen for 0-18 årige - driftsramme 834 
 Frit valg 16-17 år (100 %) 81 
 Tilskud til tandbeh. nødbehandling 113 
 Henvisning specialistbehandling 85 
 Personale 9.313 
  

Tandplejens driftsramme er i 2019 på 834.000 kr.. Udover de almindelige løbende 
driftsudgifter er denne ramme også afsat til at dække indkøb af nyt udstyr til tandlæ-
geklinikkerne. Investeringerne i tandlægeunits mv. er for omfattende til at kunne 
dækkes inden for tandplejens driftsramme. Derfor har der i 2015 og 2016 været be-
vilget anlægsbudget på henholdsvis 0,75 mio. kr. og 1,12 mio. kr., som er brugt til at 
gennemføre den for BSU fremlagte investeringsplan i tandplejen. Der er ikke bevilget 
anlægsbudget i 2017, 2018 og 2019.  
 
Tandplejens lønramme er på 9,3 mio. kr. i budget 2019. 
 
Tidligere års budgetvedtagelser  
I teknisk budget 2016 blev tandplejens budget reduceret med 182.000 kr. som følge 
af forslaget BSU19 ”Tand- og Sundhedspleje - Videreførelse af effektiviseringer fra 
2015”.  
 
I budget 2017 blev tandplejens budget øget med 420.000 kr. som følge af en opjuste-
ring i teknisk budget (se teknisk korrektion nr. 2 og 3 i bilag 2 til dette kapitel). De 
blev udmøntet på tandplejens lønbudget. I budget 2017 blev tandplejens lønbudget 
samtidig reduceret med 45.000 kr. som følge af rammebesparelser på Økonomiud-
valget, som blev udmøntet på alle lønbudgetter (se effektiviseringsforslag BSU 4 i 

 

http://www.tandplejen.furesoe.dk/
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bilag 1 til dette kapitel). Samlet set blev lønbudgettet øget med 375.000 kr. i 2017 og 
frem. 
 
I budget 2017 er tandplejen tildelt et budget på 200.000 kr. til en engangsinvestering 
i et nyt fælleskommunalt IT system. Det er en engangsinvestering i 2017 (se teknisk 
korrektion nr. 8 i bilag 2 til dette kapitel).   
 
I budget 2017 er tandplejens driftsbudget reduceret 7.300 kr. som følge af reduceret 
prisfremskrivning (se effektiviseringsforslag BSU3 i bilag 1 til dette kapitel).  
 

04.62.85 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker  769 
-78 

 Omsorgstandplejen 
Omsorgstandpleje tilbydes på et af kommunens plejehjem/plejecenter samt tandkli-
nikken Nygårdterrasserne: 
 
Værløse: Ryetbo, Ryetvej, 3500 Værløse  
Farum: Tandklinikken Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum 
 
Der har tidligere været tilbud om omsorgstandpleje på to plejehjem. På Ryetbo i Vær-
løse og på Lillevang i Farum. I august 2014 besluttede det tidligere Social- og Sund-
hedsudvalg at lukke omsorgstandplejen på Lillevang i Farum. De ældre skal herefter 
transporteres til tandlægeklinikken for 0-18 årige og behandles her. En del af 0-18 
åriges udgifter vedrører dermed fremover behandling af omsorgspatienter, og derfor 
blev der i budget 2016 varigt flyttet budget svarende til 150.000 kr. fra 0-18 årige til 
omsorgstandplejen i budget 2016. Tilsvarende konteres en del af forbruget på 0-18 
årige også fremover på omsorgstandplejen (med en andel svarende til andelen af 
ældre i tandplejens patientsystem).  
 
Den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen, pr 1. januar 2019 
er 530 kr. (jf. § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, fra den 1. januar 2019). 
Sammen med indtægterne for egenbetaling i specialtandplejen vurderes det at give 
en indtægt på ca. 78.000 kr. i 2019.  
 
Specialtandpleje 
Tandplejen skal i henhold Sundhedslovens § 133 tilbyde eller sørge for specialiseret 
tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de 
almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller 
omsorgstandplejen. Budgettet til specialtandpleje er beregnet ud fra det nuværende 
antal brugere og den gennemsnitlige pris.  
 
Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen pr 1. januar 2019 er 
1.975 kr. (jf. § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, og for patienter, der modta-
ger tilskud efter sundhedslovens § 166). 
 
Egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje følger af de af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet udmeldte beløb, som reguleres årligt med satsreguleringspro-
centen. Egenbetalingsindtægterne vurderes til i 2019 at give en indtægt på 78.000 kr. 
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Samlet 
Det samlede omsorgs- og specialtandpleje budget er 769.000 kr. i budget 2019. I 
budget 2019 er specialtandpleje budgettet opjusteret med 50.000 kr. til køb af speci-
altandpleje ydelser hos ekstern leverandør.  
 

04.62.85 Forbedret tandsundhed blandt ældre 67 
 I budget 2018 blev tandplejens budget opjusteret med 67.000 kr. årligt i perioden 

2018 til 2020 (BSU nr. 4 ”Forbedret tandsundhed blandt ældre (DUT)”). Staten har 
vedtaget at udmønte 40 mio. kr. til kommunerne i perioden 2017-2020 til forbedring 
tandsundheden blandt ældre. Furesø Kommunes andel udgør 67.000 kr. årligt. Initia-
tivet består i at udbrede information til ledelse og personale i pleje- og ældreboliger 
om ældres tandsundhed samt at udarbejde en individuel mundplejeplan for om-
sorgstandplejepatienter. Pengene er tildelt Furesø Kommune via bloktilskuddet 
(DUT), og her anbefales de overført til Furesø Kommunes tandpleje, som skal udføre 
opgaven. 

 

 
 
Center for Tandregulering (CFT) 
 

5.600 
0 

 
04.62.85 Pr. 1. januar 2009 etablerede Furesø Kommune i samarbejde med Egedal og Balle-

rup Kommuner et tandreguleringscenter. Centret drives efter Kommunestyrelses-
lovens § 60 om dannelse af et kommunalt fællesskab. 
 
Finansieringen deles mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet af de 0–17-
årige i hver kommune. 
 

5.600 

 
Kommunal sundhedstjeneste 9.519 
 -1.100 

 
04.62.89 Den kommunale sundhedstjeneste i Furesø Kommune omfatter Sundhedsplejen. 

 
Målgruppen er gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år. Sundhedsplejen 
arbejder jf. Sundhedsloven. 
 
Formålet med den kommunale sundhedstjeneste er via et tværfagligt samarbejde 
at medvirke til at fremme sundhed og trivsel gennem sundhedsfremmende og syg-
domsforebyggende foranstaltninger og gennem en indsats, der tager udgangspunkt 
i den enkelte persons eller families sundhed. Ordningen skal bidrage til at 
sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund 
voksentilværelse. 
 
Sundhedsplejen varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, på skoler og i lokal-
samfundet. 
 
Hovedopgaverne i sundhedsplejen er: 
 

• Hjemmebesøg  

8.189 
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• Screening for efterfødselsreaktioner 
• Familieliv – forældreuddannelse 
• Tryg Start-tilbud til sårbare familier 
• Skolearbejde-helbredsundersøgelse og sundhedsorienterende samtaler 

til skoleelever 
• Mødregrupper: flergangsfødende mødre, unge sårbare mødre og mul-

tietniske mødre 
• Konsulenter i dagpasningstilbuddene 

 
Ultimo 2018 er der ansat 20 medarbejdere i sundhedsplejen (16 sundhedsplejer-
sker, 1 leder, 1 administrativ medarbejder, 1 vikar og 1 studerende), svarende til ca. 
16,85 årsværk (et årsværk=1628 timer/220 arbejdsdage/44 uger). 

   
04.62.89 - Personale 7.641 
04.62.89 - Drift  548 
  

I budget 2019 er det besluttet at reducere sundhedsplejens driftsbudget med 
50.000 kr. årligt (den del der vedrører Furesø Familieliv), hvorefter det udgør 
548.000 kr. Denne budgetreduktion er en del af effektiviseringsforslaget ”ØU 6 
Færre udgifter Flere indtægter” på i alt 3,3 mio. kr.  
 

 

 Tidligere års budgetvedtagelser 
I teknisk budget 2016 blev sundhedsplejens budget reduceret med 182.000 kr. som 
følge af forslaget BSU19 ”Tand- og Sundhedspleje - Videreførelse af effektiviserin-
ger fra 2015”.  
 
I budget 2017 blev sundhedsplejens budget øget med 363.000 kr. som følge af en 
opjustering i teknisk budget på grund af stigende børnetal (se teknisk korrektion nr. 
4 og 5 i bilag 2 til dette kapitel). De blev udmøntet på sundhedsplejens lønbudget. I 
budget 2017 blev sundhedsplejens lønbudget samtidig reduceret med 34.000 kr. 
som følge af rammebesparelser på Økonomiudvalget, som er udmøntet på alle 
lønbudgetter (se effektiviseringsforslag BSU 4 i bilag 1 til dette kapitel). Samlet set 
blev lønbudgettet øget med 329.000 kr. i 2017 og frem. 

 

   
04.62.89 Projekt Tryg Start for Alle 2018-2021 1.330 

-1.100 
 Furesø Kommune har fået tildelt et tilskud på 4.320.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen 

fordelt på perioden 2018 til 2021. Tilskuddet er bevilget fra Sundhedsstyrelsens 
pulje ”Tidlig indsats for sårbare familier”. Titlen på projektet er ”Tryg Start for Alle – 
Furesø Kommune”, og det er forankret i Furesø Kommunes sundhedspleje, som 
varetager projektledelsen af projektet. Projektet er tværligt på hele børneområdet, 
idet der inddrages kompetencer og ressourcer på tværs af mange afdelinger i Cen-
ter for Børn og Voksne, såsom Myndighed børn, undersøgelse børn, PPR området, 
mv. Formålet med projektet er: 
 
• at udvikle og afprøve indsatser, der matcher udsatte og sårbare børn og familiers be-

hov og som virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen 
• at styrke den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen 
• at målrette de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte og 
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sårbare børn og familier 
 
Samlet set over perioden er udgiftsbudgettet 4.320.000 kr. og indtægtsbudgettet 
for tilskuddet er 4.320.000 kr. Derudover bidrager Furesø Kommune med en egen-
finansiering over perioden på i alt. 1.327.109 kr. Dermed er de samlede udgifter 
inklusiv egenfinansieringen på 5.648.000 kr. Udgiftsbudgettet fordeler sig med 1,2 
mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021. Ind-
tægtsbudgettet fordeler sig med 1,8 mio. kr. i 2018, 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,42 mio. 
kr. i 2020”.  
 
Herunder ses udgifts- og indtægtsbudgettet i 2019: 

   
 Udgifter – Projekt Tryg Start for Alle  1.330 
 Indtægter – Projekt Tryg Start for Alle -1.100 
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Aktivitetsområde – Børn og unge med særlige behov 129.456 
 -14.029 

Netto 115.427 
 
Tabel UDF.12: Budget 2019-2022.  

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr.* 

Budget 2019 
 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT og STATSREFUSION  
– i alt  129.456 -14.029 115.427 115.429 115.329 115.304 

 
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV: 

      

       
Forebyggelse for børn og unge: 25.713 -93 25.620 25.773 25.824 25.814 
Fælles U/I Forebyggelse for børn og unge  177 -93 84 237 288 288 
Børn, familie, dagtilbud (PPR 0-6 år) 15.590  15.590 15.590 15.590 15.584 
Børn, familie, skole (PPR 6-18 år) 8.186  8.186 8.186 8.186 8.182 
Forebyggelse for børn og unge–ledelse og adm. 1.760  1.760 1.760 1.760 1.760 
       
Myndighed for børn, unge og voksne: 90.211 -13.936 76.275 76.124 76.073 76.063 
Familierådgivning U/I 5.28.20 (familieplejekon-
sulenter, netværkskoordinator) 

2.506  2.506 2.506 2.506 2.506 

Flygtningebørn BOI 2015 tiltag 525  525 525 525 525 
Plejefamilier og opholdssteder 28.311 -3.571 24.740 24.740 24.740 24.740 
Forebyggende foranstaltninger 19.519 -646 18.873 18.722 18.671 18.661 
Døgninstitutioner for børn og unge 2.065  2.065 2.065 2.065 2.065 
Sikrede døgninstitutioner 2.128  2.128 2.128 2.128 2.128 
Forebyg. indsats for handicappede (§84) 8.938  8.938 8.938 8.938 8.938 
Botilbud for personer med særlige behov 762 -381 382 382 382 382 
Behandling af stofmisbrug 341  341 341 341 341 
Kontakt- og ledsageordning (handicap) 21  21 21 21 21 
Sociale formål: 19.698 -9.338 10.360 10.360 10.360 10.360 
   - Merudgiftsydelser 3.259  3.259 3.259 3.259 3.259 
   - Tabt arbejdsfortjeneste 15.193  15.193 15.193 15.193 15.193 
   - Refusioner vedr. sociale formål  -9.338 -9.338 -9.338 -9.338 -9.338 
   - Træning i hjemmet (redskaber, kurser mv.) 1.031  1.031 1.031 1.031 1.031 
   - Berigtigelser af tidl. års udgifter 216  216 216 216 216 
Særlige dagtilbud og klubber 4.954  4.954 4.954 4.954 4.954 
Administration for CBV 443  443 443 443 443 
Spec. indsatser for børn, unge og voksne: 11.086  11.086 11.086 11.086 11.082 
Furesø Familiehus 11.086  11.086 11.086 11.086 11.082 
       
Tilbudsvifte og evidens 662  662 662 662 662 
       
Stabs- og støttefunktioner 1.783  1.783 1.783 1.683 1.682 
       
Heraf statsrefusion – i alt   -10.218 -10.218 -10.218 -10.218 -10.218 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 24.10.2018. 

 
Figur UDF.4 illustrerer den procentvise fordeling mellem de forskellige delområder, der indgår i aktivitets-
området "Børn og unge med særlige behov". Det samlede budget er 115 mio. kr. i 2019 (netto), hvoraf de 
største områder er køb af foranstaltninger til børn og unge (70,9 mio. kr.), Forebyggelse for børn og unge 
(25,6 mio. kr.) og Furesø Familiehus (11,1 mio. kr.).  
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Figur UDF.4: Aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov" – budget 2019 (netto; drift og statsre-
fusion; i 1.000 kr.).  

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus den 24.10.2018. 
 
Den 1. april 2014 blev det specialiserede område samlet i center for Børn og Voksne. Voksenområdet flyt-
tede organisatorisk og bevillingsmæssigt fra Center for Social og Sundhed til Center for Børn og Voksne. 
Center for Børn og Voksne betjener derfor nu to politiske udvalg – UDF når det gælder børn- og unge om-
rådet og USS når det gælder voksenområdet. Den 1. oktober 2014 trådte en ny samlet organisering af bør-
ne-og voksenområdet i kraft.  
 
Budgetændringer 2019-2022 – børn- og unge området 
   
I budget 2019 indgår der en budgetændring UDF 2 på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov. 
Budgettet til dette aktivitetsområde nedjusteres med 2 mio. kr. i 2019-2022 jf. tabel UDF.13 nedenfor.  
 
Tabel UDF.13: Budgetændringer 2019-2022 på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov.  

Nr. Budgetændringer 2019 2020 2021 2022 
UDF 2 Omlægning af PPR og specialundervisning     
 Nedjustering -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
      
TOTAL Netto -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

Kilde: S:\Budget\1 - BUDGET 2019\1 – Budgetforslag\1 - Oversigt budgetforslag B2019 - 2022 Revideret til 2. behandling i ØU 21.9.2018.xls 
 
UDF 2 ”Omlægning af PPR og specialundervisning” skal ses i sammenhæng med USU 1. Budgetforslaget 
giver en besparelse på i alt 7 mio. kr. årligt fordelt med 5 mio. kr. på Udvalget for Skoler og Ungdomsud-
dannelse og 2 mio. kr. på Udvalget for Dagtilbud og Familier (på PPR området). Det foreslås, at Furesø 
Kommune gennem hjemtagelse af elever fra eksterne specialtilbud og løsning af flere specialpædagogiske 
opgaver i almenområdet reducerer udgifterne til specialundervisning og samtidig reducerer antallet af ele-
ver i specialtilbud. Forslaget indeholder derudover en økonomisk incitamentsmodel for øget inklusion og en 
udlægning af PPR 6-18 år til skoleområdet. Der vil ske en optimering af arbejdsgange og kunne anvendes 
færre PPR-timer med en estimeret helårseffekt på 2,0 mio. kr. på PPR 6-18 års området.    
 
En del af budgetforslaget UDF 2/USU 1 går ud på at rykke PPR 6-18 års indsatsen tættere ud på skolerne og 
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derfor er det besluttet at flytte ”PPR 6-18 års området” fra det samlede PPR område over i skoleområdet 
fra 1. januar 2019. Budgetterne hertil er endnu ikke flyttet fra aktivitetsområdet ”Børn og unge med særlige 
behov” til ”Skoler og FFO”, og derfor står budgettet fortsat her på UDF. Frem mod 1. januar 2019 vil medar-
bejdere og budget blive flyttet fra UDF (PPR området) til USU (Skoleområdet/KIL).  
 
I 2019 vil børne- og ungeområdet have særligt fokus på en række områder, jf. nedenfor. 
 
Fokus på forebyggende foranstaltninger 
Forskning peger på, at en tidlig opsporing og indsats i forhold til udsatte børn og familier har afgørende 
betydning både menneskeligt og økonomisk. En indsats tidligt i alder og/eller i en given problemudvikling 
begrænser uhensigtsmæssige følgevirkninger, er mindre ressourcekrævende og mere effektiv end en sene-
re og derfor mere indgribende indsats. Ligeledes viser erfaringen, at en øget inddragelse af barnets/den 
unges netværk styrker vedkommendes mulighed for at finde det nødvendige fodfæste på vejen til et godt 
og selvforsørgende voksenliv.    
 
I forhold til Furesøs børn og unge i en udsat position vil der i 2019 derfor fortsat være fokus på at styrke 
bevægelsen mod: 
 

- En tidligere opsporing og indsats  
- En mere koordineret og sammenhængende indsats  
- En øget inddragelse af barnet/den unge og dennes netværk 

 
Bevægelsen går i Furesø under navnet Furesøtrappen og er inspireret af den svenske model. Den har et 
overordnet mål om at give Furesøs udsatte børn og unge bedre livsbetingelser samtidig med, at kommunen 
vil opleve en mere målrettet og effektiv anvendelse af ressourcerne. Furesøtrappens effekt ses indtil videre 
bl.a. afspejlet i fordelingen af udgifter til foranstaltninger fordelt på alder. Udgifterne til foranstaltninger til 
13-22 årige er reduceret 10 % fra 2014-16, imens der ses en tilsvarende stigning i aldersgruppen for de 0-12 
årige (kilde: Furesø Kommune. juni 2017. BUDGETANALYSE 2017 – Specialiserede børneområde).   
 
Hertil kommer, at der i perioden fra medio 2013 til medio 2016 er sket en fordobling af anbragte børn fra 0-
8 år og næsten en halvering af anbragte børn mellem 12-22 år. Samtidig er det overordnede antal af an-
bragte børn faldende. Dette underbygger yderligere den pågående udvikling henimod en tidligere opspo-
ring og indsats, hvor uhensigtsmæssige følgevirkninger begrænses ved, at der sættes tidligere ind med den 
rette indsats.        
 
BEVILLINGER  
 

 

 
Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 03 Undervisning og kultur, hovedkonto 04 sundhedsområdet samt 
hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 
 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 25.713 
 -93 

 
03.22.04 
05.25.10 
 

Den Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) har som primære opgave: 
• at sikre en specialiseret rådgivning i forhold til det enkelte barn/den enkel-

te unge og dennes familie og tilvejebringe beslutningsgrundlaget for iværk-
sættelse af særlig indsats til børn og unge 

• at yde supervision og rådgivning til samarbejdspartnere i konkrete sager og 

25.713 
-93 
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understøtte den generelle udvikling af de inkluderende læringsmiljøer i 
dagtilbud og skoler 

 
Lovgrundlaget for arbejdet i den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion er 
Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven.  
 
Bevillingerne til PPR omfatter udgifter og indtægter vedrørende den pædagogiske 
psykologiske rådgivningsfunktion.  
  
Den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion repræsenterer medarbejdere 
med forskellige specialfaglige baggrunde og alle med særlig viden og ekspertise om 
børn og unge med behov for en særlig indsats. Psykologer, tale/hørepædagoger, 
specialpædagoger, fysioterapeuter og specialkonsulenter løser opgaver i forhold til 
børn og unge i Furesø Kommunes dagtilbud og skoler og i hjemmene. Til PPR er der 
tilknyttet administrativt personale. 
 
Et vigtigt afsæt for den pædagogisk psykologiske rådgivning er, at barnet/den unge 
altid ses og vurderes i forhold til den sammenhæng barnet/den unge indgår i. Ho-
vedopgaverne er: 
 

• Fagspecifikke observationer, undersøgelser og vurderinger 
• Specialfaglig rådgivning og vejledning omkring det enkelte barn/unge, fami-

lien og de professionelle i barnets/den unges nære omgivelse 
• Sorg Krise hjælp 
• Familievejlederordning efter SEL § 11 stk. 5 
• Specialpædagogisk støtte og bistand i dagtilbud 
• Tale/høre undervisning individuelt og i grupper 
• Behandlende fysioterapi 
• Hjemmevejledning og kurser for forældre til børn med ADHD, autisme og 

lignende problematikker 
• Deltagelse i forældreprogrammerne ”DUÅ” og ”PMTO”,  

 
Budgettet for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er overordnet fordelt således: 

03.22.04 
05.25.10 

Forebyggelse for børn og unge, fællesudgifter 177 
-93 

03.22.04 
05.25.10 

Børn, familie, dagtilbud (PPR 0-6 år) 15.590 

03.22.04 
05.25.10 

Børn, familie, skole (PPR 6-18 år) 8.186 

03.22.04 
05.25.10 

Forebyggelse for børn og unge – Ledelse og Administration 1.760 

   
 Fælles udgifter til forebyggelse for børn og unge er en samling af budgetter til en 

række tværgående aktiviteter i PPR. Det består i 2019 af et udgiftsbudget på 
177.000 kr. og et indtægtsbudget på 93.000 kr. Herunder ses hvordan dette budget 
er fordelt: 

 

   
03.22.04 Børne- og forældrerelaterede udgifter 66 
05.25.10 Børneterapi købsbudget (fysioterapi og ergoterapi) 108 
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03.22.04 Indtægter – Forebyggelse for børn og unge -93 
05.25.10 Tidlig opsporing 3 
   
 Budget 2019 effektivisering og omorganisering 

 
UDF 2 ”Omlægning af PPR og specialundervisning” skal ses i sammenhæng med 
USU 1. Budgetforslag UDF2/USU1 ”Omlægning af PPR og specialundervisning” re-
ducerer budgettet med 7 mio. kr. årligt fordelt med 5 mio. kr. på specialundervis-
ning (Udvalget for Skoler og Ungdomsuddannelse) og 2 mio. kr. på PPR området 
(Udvalget for Dagtilbud og Familier). Furesø Kommune vil gennem hjemtagelse af 
elever fra eksterne specialtilbud og løsning af flere specialpædagogiske opgaver i 
almenområdet reducerer udgifterne til specialundervisning og samtidig reducerer 
antallet af elever i specialtilbud. Forslaget indeholder derudover en økonomisk 
incitamentsmodel for øget inklusion og en udlægning af PPR 6-18 år til skoleområ-
det. Der vil ske en optimering af arbejdsgange og kunne anvendes færre PPR-timer 
med en estimeret helårseffekt på 2,0 mio. kr. på PPR 6-18 års området. Det bety-
der, at budgettet til afdelingen ”PPR 6-18 år” er nedjusteret fra 10,2 til 8,2 mio. kr. i 
2019. 
 
En del af budgetforslaget UDF 2/USU 1 går ud på at rykke PPR 6-18 års indsatsen 
tættere ud på skolerne og derfor er det besluttet at flytte ”PPR 6-18 års området” 
fra det samlede PPR område over i skoleområdet fra 1. januar 2019. Budgetterne 
hertil er endnu ikke flyttet fra aktivitetsområdet ”Børn og unge med særlige behov” 
til ”Skoler og FFO”, og derfor står budgettet fortsat her på UDF. Frem mod 1. januar 
2019 vil medarbejdere og budget blive flyttet fra UDF (PPR området) til USU (Skole-
området/KIL).  
  
 
Tidligere års budgetvedtagelser  
I budget 2017 blev PPR’s budget øget med 340.000 kr. som følge af en opjustering i 
teknisk budget (teknisk korrektion nr. 6). De blev udmøntet på PPR 6-18 års løn-
budget. I budget 2017 blev PPR’s lønbudget samtidig reduceret med 116.000 kr. 
som følge af rammebesparelser på Økonomiudvalget (effektiviseringsforslag BSU 
4), som er kollektivt fordelt på centre og afdelinger. Samlet set blev PPR’s lønbud-
get øget med 224.000 kr. i 2017 og frem. 
 
Budgettet til ”tidlig opsporing” har i perioden 2014 til 2017 været brugt til at udvik-
le en model for tidlig opsporing på tværs af dagtilbud, sundhedspleje, PPR og Fami-
lierådgivningen, som nu er fuldt implementeret og i drift. I perioden 2018 til 2020 
anvendes budgettet at finansiere en 2 årig projektstilling til udvikling af specialsko-
leområdet (skoledagbehandlingsdelen, ADHD, Autisme, Furesøskolen). Det skal 
være med til at gøre egne tilbud bedre, så der fremover kan købes mindre skole-
dagbehandling eksternt.  

 

 
Furesø Familiehus 11.086 
 0 

 
05.28.21 
 

Furesø Familiehus danner rammen om en række tilbud om rådgivning, behandling 
og støtte til børn og unge mellem 0-18 år og deres familier. Henvendelse kan ske 

11.086 
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ved direkte henvendelse fra forældre og børn/unge (åben og anonym rådgivning jf. 
Servicelovens § 10) eller via ”Foranstaltning for børn og unge” som en forebyggen-
de indsats efter Servicelovens § 11, 3 eller en foranstaltning efter Servicelovens § 
52. Indsatsen stræbes efter at ydes helhedsorienteret og sker ofte i et samarbejde 
med sundhedspleje, skole, institutioner m.m. 
 
Center for Børn og Voksne er i gang med en strategisk omlægning af indsatserne så 
der fremadrettet købes færre foranstaltninger til børn og unge eksternt (private 
leverandører eller andre kommuners tilbud) for i stedet at kunne tilbyde disse for-
anstaltninger internt i centret med Furesø Familiehus som leverandør. Denne op-
gavehjemtagning forventes at sikre en lettere og bedre opfølgning i sagerne samt 
at kvalitetsudviklingen sker i samarbejde mellem myndigheds- og udførerområdet, 
hvor borgerne ad vej sikres en øget kvalitet i tilbuddene. I 2016 har Furesø Familie-
hus derfor øget bemandingen i takt med, at opgaverne hjemtages fra eksterne le-
verandører, hvorfor budgettet til Furesø Familiehus gradvist er øget i 2016.  
 
Tabel UDF.14: Udvikling i aktivitet i Furesø Familiehus mar-aug. 2018.  

Prognose Mar 18 Apr 18 Maj 18 Jun 18 jul 18 Aug 18 
Cpr nr. 315 349 371 383 383 404 
Årsværk 311 310 320 316 316 310 

Kilde: Center for Børn og Voksne, Ledelsesinformation udførerområdet, Baseret på CALIBRA. 
*) Tilgang vises bedst på årsværk, da den tager højde for nogen ophører. CPR nr. vil altid stige over året, da cpr vil 
figurerer resten af året på trods af ydelsen er ophørt midt året. 
Tabel UDF.14 viser, at Furesø Familiehus i starten af 2018 forventede at udføre 
opgaver for 315 borgere (311 årsværk/helårspersoner) i hele 2018. Den seneste 
august prognose viser, at der forventes at blive udført opgaver for 404 borgere i 
hele 2018 svarende til 310 årsværk/helårspersoner. Altså er antal årsværk i progno-
sen ret stabilt fra 311 i marts til 310 i august. Antal borgere/cpr vil altid stige hen-
over året, da det omfatter alle borgere der har eller har haft hjælp fra Familiehuset, 
også dem der er stoppet igen.   
 
Tabel UDF.15: Udvikling i aktivitet i Furesø Familiehus 2016 til 2018  

Prognose Dec 16 Dec 17 Aug 18 Tilvækst 16 til 18 
Årsværk 230 259 310 +35 % 

Kilde: Center for Børn og Voksne, Ledelsesinformation udførerområdet, Baseret på CALIBRA. 
*) Tilgang vises bedst på årsværk, da den tager højde for nogen ophører. CPR nr. vil altid stige over året, da cpr vil 
figurerer resten af året på trods af ydelsen er ophørt midt året. 
 
Tabel UDF.15 viser udviklingen i aktivitet fra 2016 til 2018. Der har været en stig-
ning i aktivitet på 35 % fra 2016 til 2018, idet der udføres opgaver for 310 årsværk i 
2018 i forhold til 230 årsværk i 2016. Dette afspejler strategien med opgavehjem-
tagning, som beskrevet ovenfor.  

 
Myndighed for børn, unge og voksne 90.211 
 -13.936 

Netto 76.275 
 
 Dette bevillingsområde består af bevillinger til en række områder, som både dæk-

ker udgifter på Udvalg for dagtilbud og familier og Udvalg for sociale forhold, sund-
hed og et godt seniorliv. De bevillinger der hører under Udvalg for dagtilbud og 
familier udgør tilsammen 76,3 mio. kr. (netto) i 2019, og de består af følgende bud-
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getter 
 

05.28.20- 
05.57.72 

• Køb af foranstaltning - børn og unge (tidligere Familierådgivningen) 84.814 
-13.936 

05.28.25 • Særlige dagtilbud og klubber  4.954 
05.28.21 • Administration  443 
  

Nedenfor beskrives bevillingerne til hvert af disse delområder. 
 

 
Køb af foranstaltning – Børn og Unge 84.814 
 -13.936 

Netto 70.878 
 
 Afdelingen ”Foranstaltning for børn og unge” har et budget til ”Køb af foranstaltning – børn og 

unge”, som udgør 70,9 mio. kr. (netto) i 2019.  
 
Budgettet bruges til bevilling af foranstaltninger til børn og unge efter serviceloven, herunder 
foranstaltninger til udsatte børn og unge med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne. Budgettet 
bruges til en bred vifte af foranstaltninger i serviceloven såsom anbringelser, forebyggende for-
anstaltninger samt kompensation af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med 
børn, der har nedsat funktionsevne.  
 
Først foretages der en indledende beskrivelse af budgettet samlet set og dernæst beskrives 
budgettet på underområder, hvor det er valgt at beskrive budgettet ud fra Social- og Indenrigs-
ministeriets funktionsområder i kontoplanen (funktion 5.28.20 til 5.57.72).  
 
Prognosen for forventet regnskab 2019 er beregnet til 74,9 mio. kr. i 2019 priser.  
 
Prognosen for forventet regnskab 2019 udarbejdes i prognoseværktøjet CALIBRA. Prognosen 
baserer sig på CALIBRA prognosen fra august 2018 (S:\Budget\1 - BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\-
UDF\CBV baggrundsfigurer og beregninger\Prognose 2019 familierådgivning\Prognose Forventet Regnskab 2019 - 
Foranstaltning.xls). Derudover er der foretaget en række manuelle korrektioner af prognosen, som 
tager højde for de vigtigste kendte ændringer der vil forekomme fra september 2018 til decem-
ber 2019. Eksempelvis er der nogle foranstaltninger, der ophører i løbet af 2018 eller 2019, og 
dermed fratrækkes udgifterne i 2019 prognosen. Tilsvarende er der nogle foranstaltninger, som 
først er startet i løbet af 2018, men som vil få helårseffekt i 2019, og dermed tillægges dette i 
2019 prognosen. 
 
Som udgangspunkt forventes 2019 udgifterne at være lig med den nyeste prognose for 2018, 
som er 73,5 mio. kr. i 2018 priser (aug. prognosen). Der er imidlertid en række anbringelser samt 
større foranstaltninger som ophører eller overgår til voksen-handicap området i løbet af 2018 og 
2019, som reducerer udgifterne i 2019 med ca. 5,1 mio. kr. Samtidig er der en række nyanbrin-
gelser samt større nye foranstaltninger i 2018, som får helårseffekt i 2019, og som øger udgif-
terne med ca. 5,1 mio. kr. i 2019. Nettoeffekten af disse to modsatrettede effekter går stort set 
lige op. Dermed bliver 2019 prognosen 73,4 mio. kr. i 2018 priser (73,5-5,1+5,1) og i 2019 priser 
er det 74,9 mio. kr. 
 
Nedenfor gennemgås prognosen for ”forventet regnskab 2019” nærmere i en række figurer.  
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Udviklingen i udgifter 
Figur UDF.5 viser tendensen til faldende udgifter historisk set. 
 
Figur UDF.5: Udgifter ”Køb af foranstaltning – børn og unge”, regnskab 2012-2017, forventet 
regnskab 2018, forventet regnskab 2019 og budget 2019 (netto, 2019 P/L).  

 
Kilde: R12-17 samt forventet regnskab 2018: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. midt september (godkendt aug progno-
se). S:\Budget\1 - BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsfigurer og beregninger\ Jan 18 prognosen - LIS rapport 
- august prognosen - figurer til budgetbemærkninger.xls  i arket ”figurer”. Forventet regnskab 2019: Datatræk i Calibra (børne- og 
ungesystem) pr. midt september (godkendt aug prognose, midt sep 2018) samt manuelle korrektioner S:\Budget\1 - BUDGET 
2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsfigurer og beregninger\Prognose 2019 familierådgivning\Prognose Forventet Regn-
skab 2019 - Foranstaltning.xls. 
 
Fra 2012 til 2017 er de samlede udgifter faldet 24 %. I 2018 forventes udgifterne at stige for 
første gang siden 2012, og det fortsætter ind i 2019 på samme niveau. Figur UDF.5 viser også, at 
budget 2019 ser ud til at være for lavt, da der alt andet lige forventes et merforbrug på 4,0 mio. 
kr. i 2019. Der er i efteråret iværksat en omstillingsplan på det specialiserede børneområde med 
en række indsatser som skal være med til at dæmpe og reducere udgifterne i 2019. Der er ud-
valgt fire fokusområder, hvor der gøres en særlig indsats for at reducere udgifterne i 2019 og 
frem. Omstillingsplanens fokusområder er: 

• Gennemgang af alle handicapsager (merudgifter, TAF, aflastning) 
• Stram visitation til og opfølgning på skole-dagbehandlingstilbud – i samarbejde med CDS 
• Kapacitetsstyring og udvikling af tilbud i Familiehuset 
• Fokus på overgangen fra barn til voksen 

Samtidig vil der bredt set være behov for fortsat stram økonomistyring og øget ledelsesfokus på 
børneområdet i 2019.  
                                                                        
Figur UDF.6. viser hvordan de forventede udgifter i 2019 fordeler sig på foranstaltninger. 
 
Figur UDF.6: Forventede udgifters fordeling på foranstaltningstyper* (Forv. regnskab 19, 19 
P/L). 
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Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. midt september (godkendt aug prognose): S:\Budget\1 - BUDGET 
2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsfigurer og beregninger\Prognose 2019 familierådgivning\Prognose Forventet Regn-
skab 2019 - Foranstaltning.xls. 
Note *: Børn/unge henvist til eksterne tilbud/ydelser. Furesø Familiehus udgifter ikke med her. 
 
Figur UDF.6. viser, at det er de tunge anbringelsessager, der udgør størstedelen af udgifterne på 
44 % af de forventede udgifter i 2019 i ”køb af foranstaltninger – børn og unge” (Opholdssteder, 
Plejefamilie, Døgninstitutioner og sikret døgninstitution). Udgifterne til forebyggende foran-
staltninger udgør 39 % (inkl. § 84 afløsning) og øvrige udgifter til børn med nedsat funktionsevne 
udgør 15 % (5.57.72 – merudgifter, hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste).  
 
Udviklingen i aktivitet 
 
Figur UDF.7 viser antallet af børn og unge (cpr numre) der modtager foranstaltninger over tid.  
 
Figur UDF.7: Antal cpr numre på børn og unge under 23 år med foranstaltninger i R12-17 samt 
forventet regnskab 2018 (august prognosen).  
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Kilde: R12 er fra OPUS udtræk. R13-17: Calibra udtræk, som ultimo året svarer til OPUS regnskabet. Forventet regnskab 2018: Data-
træk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. september (godkendt aug prognose). S:\Budget\1 - BUDGET 
2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsfigurer og beregninger\ Jan 18 prognosen - LIS rapport - august prognosen - figurer 
til budgetbemærkninger.xls i arket ”figurer”.   
Note: Hertil kommer de cpr numre, som alene har foranstaltninger i Furesø Familiehus. De indgår ikke i denne prognose for ”køb af 
foranstaltning – børn og unge”. Udgifterne til Furesø Familiehus har sit eget budget, som er beskrevet i afsnittet ”Furesø Familie-
hus”.  
 
Det ses, at der er sket et stort fald i antal børn og unge med foranstaltninger fra 2012 til 2014, 
hvorefter det et steget igen i 2015 og 2016. Det store antal cpr numre i 2016 skyldes i høj grad 
de mange flygtningebørn og unge, som gav en tilvækst på ca. 70-90 cpr numre i februar 2016. I 
2017 faldt antal børn og unge med foranstaltninger til 524 og i 2018 forventes det at falde yder-
ligere (dog vil det blive højere end det nuværende 454 antal børn og unge).  
 
Det er mere korrekt at måle aktivitetsniveauet på antallet af helårspersoner/årsværk i forventet 
regnskab 2018. Et barn kan godt tælle med flere årsværk i prognosen. Hvis et barn har to foran-
staltninger hele året (Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste), så tælles hver foranstaltning som 
et årsværk. Årsværket beregnes ud fra foranstaltningens start- og slutdato, så der kan også være 
tale om halve årsværk, hvis noget starter eller slutter midt i året. Figur UDF.9 viser udviklingen i 
antal årsværk (helårspersoner) fra 2015 til 2018. 
 
Figur UDF.8: Antal årsværk på børn og unge under 23 år med foranstaltninger i R15-17 samt 
forventet regnskab 2018 (august prognosen).  
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Kilde: Calibra udtræk, som ultimo året svarer til OPUS regnskabet. Forventet regnskab 2018: Datatræk i Calibra (børne- og ungesy-
stem) pr. september (godkendt aug prognose). S:\Budget\1 - BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsfigurer og 
beregninger\ Jan 18 prognosen - LIS rapport - august prognosen - figurer til budgetbemærkninger.xls i arket ”figurer”.   
Note: Hertil kommer de årsværk, som alene har foranstaltninger i Furesø Familiehus. De indgår ikke i denne prognose for ”køb af 
foranstaltning – børn og unge”. Udgifterne til Furesø Familiehus har sit eget budget, som er beskrevet i afsnittet ”Furesø Familie-
hus”.  
 
Figur UDF.8 viser, at antal årsværk er steget meget fra 2015 til 2016 (+92 årsværk), mens det er 
faldet igen i 2017 og forventeligt i 2018 til omkring 566 årsværk. Stigningen i 2016 skyldes de  
mange flygtningebørn og unge, som gav en tilvækst i februar 2016. 
 
Figur UDF.9 viser antallet af årsværk (helårspersoner) i forventet regnskab 2018 fordelt på for-
anstaltninger.  
 
Figur UDF.9 Antallet af årsværk (helårspersoner) i forventet regnskab 2018 (aug prognosen). 

 
Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. september (godkendt aug prognose): S:\Budget\1 - BUDGET 
2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsfigurer og beregninger\Prognose 2019 familierådgivning\ Prognose Forventet 
Regnskab 2019 – Foranstaltning.xls.   
 
Der er foranstaltninger svarende til 566 årsværk, som fordeler sig på de forskellige funktionsom-
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råder, som vist i figur UDF.9. Figuren viser, at 37 procent af aktiviteten (209 års-
værk/helårspersoner) er indenfor kategorien ”Sociale formål”, som vedrører merudgiftsydelser 
samt tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med nedsat funktionsevne. 47 procent af 
aktiviteten (265 årsværk/helårspersoner) er indenfor kategorien forebyggende foranstaltninger, 
mens ca. 15 procent (6+8+1) er anbringelsesforanstaltninger uden for hjemmet i bl.a. plejefami-
lier, opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.  
 
Figur UDF.9 omfatter alene de foranstaltninger, som Furesø Kommune betaler for eksternt. Her-
til kommer børn/unge, som henvises til Furesø Kommunes eget tilbud, Familiehuset. Disse børn 
og unge indgår ikke i opgørelsen, da det ikke er en direkte udgift for Foranstaltningsbudgettet, 
men en udgift på budgettet for Furesø Familiehus. De børn og unge som alene modtager en 
foranstaltning via Familiehuset vil øge andelen af forebyggende foranstaltninger i figur UDF.9. 
 
Udviklingen i udgifter per barn 
På baggrund af figur UDF.5 og UDF.8 er det muligt at beregne udviklingen i de gennemsnitlige 
udgifter per årsværk/helårsperson med foranstaltninger. Det er mere retvisende at se på udvik-
lingen i prisen per årsværk, da årsværk er en bedre aktivitetsindikator end antal cpr numre. Der 
har først været valide data for årsværk i CALIBRA fra år 2015, så der kan beregnes en gennem-
snitspris i 2015, 2016, 2017 og 2018. Figur UDF.10 viser denne udvikling. 
 
Figur UDF.10: Gennemsnitlige udgifter per barn/ung med foranstaltninger i R15-R17 samt For-
ventet regnskab 2018 (målt i 1.000 kr. pr årsværk/helårsperson). I 2019 P/L. 

 
Kilde: R12 er fra OPUS udtræk. R13-17: Calibra udtræk, som ultimo året svarer til OPUS regnskabet. Forventet regnskab 2018: Data-
træk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. september (godkendt aug prognose). S:\Budget\1 - BUDGET 
2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsfigurer og beregninger\ Jan 18 prognosen - LIS rapport - august prognosen - figurer 
til budgetbemærkninger.xls i arket ”figurer”.   
 
Figuren viser, at gennemsnitsudgiften er faldet fra 2015 til 2017, men den forventes at i 2018 til 
omkring 130.000 kr. per årsværk. Det store fald fra 2015 til 2016 skyldes primært flere årsværk i 
2016 prognosen (flygtningebørn), som trækker enhedsprisen ned, da de primært har fået ikke så 
dyr forebyggende rådgivning indtil videre. Stigningen i gennemsnitsudgiften i 2018 skyldes pri-
mært stigninger i gennemsnitspriser på handicapområdet (tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter 
og hjemmetræning) samt plejefamilier.   
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Efter denne indledende overordnede beskrivelse af det samlede købsbudget til foranstaltninger 
til børn og unge i 2019, så gennemgås budgettet til hver type af foranstaltninger mere detaljeret 
herunder: 
• Familierådgivning (diverse) 
• Opholdssteder mv.  
• Plejefamilier 
• Forebyggende foranstaltninger 
• Døgninstitutioner 
• Sikrede døgninstitutioner 
• Forebyggende indsats for handicappede (§ 84 afløsning) 
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecentre) 
• Behandling af stofmisbruger 
• Ledsagerordninger 
• Sociale formål (Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til børn med nedsat funktionsevne) 
 

 
 
Familierådgivning 3.031 
 0 

 
05.28.22 Familierådgivning 

Budgettet bruges til at aflønne to familieplejekonsulenter samt en netværkskoordi-
nator. Netværkskoordinatoren var en del af budgetforslag BSU10 ”Bedre anbringel-
ser” i budget 2015. Netværkskoordinatoren er med til at sikre, at besparelsen på de 
2 mio. kr. på anbringelsesbudgettet kan effektueres (BSU10 i budget 2015). Dette 
sikres blandt andet ved at netværkskoordinatoren hjælper med at øge andelen af 
anbringelser i slægts-/netværkspleje. 

2.506 

05.28.21 Flygtningebørn BOI 2015 tiltag 
I budgetopfølgning I 2015 besluttede Økonomiudvalget at bevilge tillægsbevillinger 
til de øgede udgifter som følge af stigningen i antal flygtninge i Furesø Kommune. 
På børneområdet blev der givet bevilling til at ansætte en Flygtninge-
familiekonsulent, som skal sikre den tværfaglige integrationsplan for familierne. 
Funktionen forudsættes at udløse 100 % statsrefusion, og var dermed udgiftsneu-
tral for kommunen de første tre år.  
 
Det er valgt at placere udgiftsbudgettet til den nye flygtninge-familiekonsulent på 
dette tværgående profitcenter og på funktionsområde 5.28.21, da det forventes at 
være forebyggende, rådgivende foranstaltninger konsulenten kommer til at udføre. 
Lønudgiften udløser kun 100 % statsrefusion, såfremt konsulenten udfører foran-
staltninger efter Servicelovens paragraffer overfor flygtningebørnene og deres fa-
milier. Indtægtsbudgettet for den forventede statsrefusion er placeret under funk-
tionsområdet 5.28.20, hvor der er en gruppering hertil (5.28.20-2-002 Refusion af 
udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion). Se beskrivelsen af 5.28.20 budget-
terne herunder.  

525 

 
Plejefamilier og opholdssteder m.m.  28.311 
 -3.571 

Netto 24.740 
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05.28.20 
05.28.22 

Området omfatter udgifter til anbringelse uden for hjemmet hos plejefamilier, net-
værksplejefamilier, kost- og efterskoler, eget værelse, kollegier, skibsprojekter samt 
opholdssteder for børn og unge jf. Serviceloven § 66. Budgettet på denne funktion 
omfatter desuden udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver 
og den unge, der er fyldt 15 år, i forbindelse med sager om undersøgelser uden 
samtykke, anbringelse og opretholdelse af anbringelse af børn og unge uden for 
hjemmet, lægelig undersøgelse og behandling mv., jf. Serviceloven § 72. Budgettet 
omfatter også udgifter til betaling af Socialtilsyn Hovedstaden, som udfører tilsynet 
med plejefamilierne i Furesø Kommune (og de andre hovedstadskommuner).  
 
Desuden omfatter området en række indtægtsbudgetter såsom statsrefusion af 
udgifter til flygtninge, statsrefusion af advokatudgifter, forældres/unges egenbeta-
ling samt børnebidragsindtægter.  
 
Budgettet er fordelt på følgende to hovedområder 
 
• Plejefamilier mv. (05.28.22) 
• Opholdssteder mv. for børn (05.28.20) 
 
Før 2016 blev alle anbringelser herunder budgetlagt på funktion 5.28.20, men fra 1. 
januar 2016 har Social- og Indenrigsministeriet besluttet at oprette en ny funktion 
5.28.22, som kun skal bruges til plejefamilier, netværksplejefamilier, socialtilsyn 
mv.  
 
Kommunen kan anbringe et barn eller en ung på et anbringelsessted, såfremt an-
bringelsestilbuddet kan imødekomme barnets eller den unges særlige behov for 
støtte. 
 
Plejefamilie som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde 
nære og tætte familielignende rammer for barnet eller den unge. Denne mulighed 
benyttes derfor oftest til mindre børn. 
 
Et opholdssted som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde 
en professionel indsats, der ofte har fokus på specifikke målgrupper. Dette tilbud 
bruges derfor hyppigst til unge med et veldefineret og velbeskrevet behandlings-
behov. 
 
Figur UDF.11 viser, at der er 63 anbragte børn i Furesø Kommune i august 2018, 
hvoraf hovedparten er anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier, svarende til 
68 %. Budgettet på funktion 5.28.20 og 22 omfatter alle typer anbringelser på nær 
døgninstitutioner. I august 2018 er det samlede antal anbringelser indenfor funkti-
on 5.28.20 og 22 (pleje, opholdssted, kost/efterskole, skibsprojekt, eget værelse) på 
59, svarende til 94 % af alle anbragte.  
 
Figur UDF.11: Fordelingen af anbragte børn og unge* 
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Kilde: Anbringelsesstatistik juni 13 – aug 2018. Baseret på CALIBRA data. S:\BUDGET\BUDGET 
2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsberegninger og figurer\Anbringelsesstatistik aug 2018. 
Noter: *) døgninstitutionsanbragte er med i figuren, men er ikke med i budgettet for 5.28.20 og 22. Døgninstituti-
onsanbragte hører under budgettet på funktion 5.28.23, som er beskrevet længere nede.  
 
Figur UDF.11 viser et fald på 29 % i antal anbringelser fra juni 2013 til august 2018. 
Det har haft stor effekt på udgifterne til plejefamilier og opholdssteder, som er 
faldet meget fra 2012 til 2017, jf. Figur UDF.12 herunder. 
 
Figur UDF.12: Plejefamilier og opholdssteder m.m. (fkt. 05.28.20 og 05.28.22) – 
fordelt på regnskab 2009-2017, forventet regnskab 2018* samt budget 2019 
(drift; netto; 2019-p/l; I 1.000 kr.).**  

 
Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2017, FR18 samt B19: Dataudtræk fra 
OPUS pr 24.10.2018. S:\BUDGET\ BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsberegninger og figu-
rer\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2019- CBV.xls i arket ”R2009-17-FR18-B2019”. 
Note *: Forventet regnskab 2018 er korr. budget 2018 pr 24. okt. 2018 (inkl. Budgetopfølgning III).  
Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. Figuren indeholder alt på funktionsområ-
det uanset profitcenter. Dvs. at der kan være forskel på tallene i figuren og den del af funktion 5.28.20 og 22, som 
beskrives i dette afsnit om profitcenter ”plejefamilier og opholdssteder”. Der er også udgifter på 5.28.22 i profit-
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centeret ”Familierådgivning”.  
 
Der har været en tendens til faldende udgifter i perioden 2009 til 2015 (se figur 
UDF.12). Der er dog et ekstraordinært fald fra 2014 til 2015, som skyldes en stor 
tilbagebetaling fra en anden kommune til Furesø Kommune vedrørende udgifter for 
årene 2013 og 2014. Det er en sag Furesø Kommune har vundet i Ankestyrelsen. 
Det er således en engangsindtægt på ca. 4,2 mio. kr. på funktionsområdet 5.28.20 i 
regnskabsår 2015. I 2016 steg udgifterne til lidt over 2014 niveauet. Noget af stig-
ningen fra 2015 til 2016 skyldes den nævnte engangsindtægt i 2015, som ikke er 
der i 2016 (4,2 mio.kr.). Resten skyldes stigninger i anbringelser på private opholds-
steder ultimo 2015, som har haft effekt ind i 2016, se figur UDF.12 ovenfor, hvor 
opholdsstedsanbringelser i løbet af 2015 steg fra 9 til 15. Fra 2016 til 2017 er udgif-
terne faldet igen, da antal anbringelser på opholdssteder er faldet fra 12 ultimo 
2016 til 6 ultimo 2017. I 2018 forventes en stigning i udgifterne i forhold til 2017, da 
der har været en stigning i antal plejefamilie anbringelser sidste halvdel af 2017 (fra 
31 til 36), som vil få helårseffekt i 2018. Og samtidig er antal anbragte på opholds-
steder steget i første halvdel af 2018 (fra 6 til 10 i august 18).    
 
I forbindelse med budget 2017 (BSU 2 forslaget) blev budgettet til opholdssteder 
reduceret med 1 mio. kr. (5.28.20-1-003). BSU 2 reducerede samlet budgettet med 
-1,5 mio. kr. i 2017 og -2,2 mio. kr. i 2018-20, hvoraf den 1 mio. kr. blev udmøntet 
her og resten på budgettet til døgninstitutioner.  
 
I budget 2018 blev foranstaltningsbudgettet yderligere reduceret med 2 mio. kr. i 
2018 og 3 mio. kr. i 2019-2021 (BSU12). En del af budgetreduktionen er udmøntet 
på budgettet til opholdssteder, som er reduceret med 1 mio. kr. årligt fra 2018-
2021. Resten udmøntes på døgninstitutionsbudgettet.   
 
Herunder ses budgettet til plejefamilier og opholdssteder fordelt på underkategori-
er i 2019: 

05.28.20 Opholdssteder inkl. skibsprojekter (5.28.20-1-003) 7.566 
05.28.20 Kost- og efterskoler (5.28.20-1-004) 455 
05.28.20 Eget værelse, kollegier, opholdssteder (5.28.20-1-005) 1.099 
05.28.20 Advokatbistand (Serviceloven § 72) - (5.28.20-1-007) 249 
05.28.20 Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.20-1-092) -76 
05.28.20 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 procent refusion (5.28.20-2-002) -397 
05.28.20 Refusion af udgifter til advokatbistand (5.28.20-2-004) -102 
05.28.20 Børnebidrag fra forældre ifm. anbringelser (5.28.20-1-000) -74 
05.28.20 Berigtigelser, tidligere års udgifter (5.28.20-1-000) 90 
05.28.22 Plejefamilier – følgeudgifter (5.28.22-1-001) 3.894 
05.28.22 Plejefamilier – Vederlag (5.28.22-1-002) 11.138 
05.28.22 Netværksplejefamilier (5.28.22-1-005) 509 
05.28.22 Socialtilsyn, objektiv finansiering (5.28.22-1-007) 493 
05.28.22 Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn (5.28.22-1-092) -103 
   
 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 procent refusion 

Der er et indtægtsbudget på statsrefusion af udgifter til flygtninge på 397.000 kr. i 
2019. De 97.000 kr. er indtægtsbudget fra refusion af udgifter til flygtningebørn vi 
har pt. i kommunen. Resten af budgettet på 0,3 mio. kr. er en forventning om stats-
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refusion af udgiften til ansættelse af en flygtningekoordinator i Furesø Kommune 
på børn og ungeområdet, som blev besluttet på Økonomiudvalgets budgetopfølg-
ning I 2015. Beslutningen blev truffet med forudsætning om 100 % statsrefusion, 
idet de opgaver koordinatoren skal løse er servicelovsforanstaltninger til børnene, 
som kan udløse refusion. Udgiftsbudgettet til aflønning af flygtningekoordinatoren 
er beskrevet ovenfor under profitcenteret ”Familierådgivning”.  
 

 Socialtilsyn  
 Pr. 1. januar 2014 trådte de nye socialtilsyn (Lov om socialtilsyn. LOV nr. 608 af 

12.06.13) i kraft. Det medfører, at Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kom-
mune) fremover skal varetage godkendelse af og tilsyn med Furesø Kommunes 
sociale døgntilbud (plejefamilier og institutioner). Det skal bemærkes, at Furesø 
Kommune fortsat har tilsynet med dagtilbud på det specialiserede socialområde 
samt det personrettede tilsyn med døgnanbragte børn/unge. 
 
Budgettet til den objektive finansiering af socialtilsynets opgaver med godkendelse 
og tilsyn med plejefamilier hører under Center for Børn og Voksne.  
 
Furesø Kommune har modtaget DUT-kompensation for de nye opgaver, som følger 
med det nye tilsyn. Ved budgetopfølgning I 2014 og teknisk budget 2015 blev ”For-
anstaltning for børn og unge” tildelt DUT budget til betaling af den objektive finan-
siering til Socialtilsyn Hovedstaden. Budgettet er på 493.000 kr. i 2019. 

 

 
Forebyggende foranstaltninger  19.519 
 -646 

 
05.28.21 
 

Ifølge Servicelovens § 52 kan kommunen beslutte at yde støtte i form af forskellige 
foranstaltninger til et barn eller en ung med behov for særlig støtte. 
 
Den iværksatte foranstaltning skal være mindst muligt indgribende, og beslutnin-
gerne skal så vidt muligt ske med samtykke fra forældrene og barnet/den unge. 

 
Der kan bl.a. ydes følgende form for støtte: 
• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 
• Fast kontaktperson for barnet/unge eller hele familien 
• Familiebehandling 
• Døgnophold for hele familien eller barnet/den unge 
• Aflastningsophold 
 
Herudover kan der ydes økonomisk støtte til udgifter, der muliggør, at barnet/den 
unge kan forblive i hjemmet, eller hvor en hjemgivelse kan muliggøres. Der kan 
også ydes støtte til efterskoleophold eller til de udgifter, der ligger i forlængelse af 
et eventuelt praktikophold. 
 
De mangeartede og fleksible typer af foranstaltninger skal sikre, at indsatsen kan 
tilpasses og dermed tilgodese barnets eller en unges og forældrenes forskelligarte-
de behov. 
 
Figur UDF.13 viser hvordan forventet regnskab 2018 fordeler sig på de forskellige 

18.873 
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typer af forebyggende foranstaltninger.  
 
Figur UDF.13: Forventede udgifters fordeling på forebyggende foranstaltningsty-
per (Forv. regnskab 19)* 

 
Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. september (godkendt aug prognose). S:\Budget\1 - BUDGET 
2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsfigurer og beregninger\Prognose 2019 familierådgivning\ Progno-
se Forventet Regnskab 2019 – Foranstaltning.xls.   
Note *: Børn/unge henvist til eksterne tilbud/ydelser. Furesø Familiehuse udgifter ikke med her.  
 
Figur UDF.13 viser, at det største udgiftsområde er ”økonomisk støtte til forældre 
og specialpædagogisk dagbehandling”, som udgør 60 % af de 19,7 mio. kr. Udgif-
terne er steget meget de seneste år til dette område. Stigningen skyldes, at kom-
munen visiterer et stigende antal elever til eksterne skole- og dagbehandlingstil-
bud, og det øger udgifterne til specialiserede børneområde, som betaler for dagbe-
handlingsdelen over budgettet til foranstaltning til børn og unge. De tre andre store 
udgiftsområder er fast kontaktperson (13 %), aflastningsordninger(6 %) og rådgiv-
ning (13 %). 
 
En række af de forebyggende foranstaltninger udføres af Furesø Familiehus, men 
udgifterne hertil er ikke med i dette afsnit, da de er beskrevet tidligere i afsnittet 
”Furesø Familiehus”). Dette afsnit omfatter alene budgettet til forebyggende foran-
staltninger, som købes af eksterne leverandører.   
 
Herunder ses budget 2019 til de forebyggende foranstaltninger fordelt på underka-
tegorier.  

   
05.28.21 Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet (5.28.21-1-002)  45 
05.28.21 Familiebehandling el. behandling af børn og unges problemer (5.28.21-1-003) 919 
05.28.21 Følgeudgifter til aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) (5.28.21-1-005) 569 
05.28.21 Vederlag til aflastningsordninger (§52, stk. 3, nr. 5) (5.28.21-1-006) 902 
05.28.21 Fast kontaktperson for barnet el. den unge ml. 0-22 år (5.28.21-1-007) 1.952 
05.28.21 Fast kontaktperson for hele familien (5.28.21-1-008) 152 
05.28.21 Anden hjælp med det formål at yde rådgivning mv. (5.28.21-1-010) 45 
05.28.21 Økonomisk støtte mhp. at undgå anbringelse udenfor hjemmet (5.28.21-1-011) 10.879 
05.28.21 Støtteperson til forældre mhp. at undgå anbringelse (5.28.21-1-013) 334 
05.28.21 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (5.28.21-1-014) 244 
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05.28.21 Rådgivning og afledte ydelser (§11) (5.28.21-1-017) 2.664 
05.28.21 Berigtigelser, tidligere års udgifter (5.28.21-1-000) 168 

   
 Med virkning fra 2014 er der oprettet et Børnehus i Region Hovedstaden. Det er 

placeret i Københavns kommunes lokaler ved Rigshospitalet. Børnehuset samler og 
koordinerer de enkelte myndigheders rolle i overgrebssager i samme enhed – poli-
tiets afhøringer, hospitalets lægelige og retsmedicinske undersøgelser, kommunens 
børnefaglige undersøgelse osv. Formålet er, at overgrebssager skal behandles med 
hjælp fra særlige børnehuse, hvor flere myndigheder skal samles for at styrke det 
tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Der er tildelt DUT midler til betaling af 
Børnehuset i teknisk budget 15. Beløbet dækker Furesø Kommunes udgift til objek-
tiv finansiering af Børnehuset Hovedstaden. I 2019 er budgettet 244.000 kr., som er 
baseret på hvad udgiften var i 2017. Budgettet skal dække den objektive finansie-
ring på ca. 194.000 kr. samt udgifter til betaling for konkrete forløb i børnehuset, 
hvor Furesø Kommune forudsætter maksimalt 4 børn/unge henvist hertil til 12.852 
kr. per forløb. Tilsammen en udgift til børnehuset på ca. 244.000 kr. i 2019-2021.   
 
Budgettet til ”Rådgivning og afledte ydelser” består primært af løn til fire dagtil-
buds- og skolesocialrådgivere, som er forankret decentralt på skoler og daginstitu-
tioner for at fremme tidlig opsporing af udsatte børn (2.365.000 kr.). Budgettet til 
skole- og daginstitutionssocialrådgivere er en del af implementeringen af budget-
forslaget 1.2 i budget 2014 ”Tidlig opsporing/tidlig og sammenhængende indsats”, 
som samlet set gave en effekt på - 4 mio. kr. (+3 mio. kr. og -7 mio. kr.= -4 mio. kr. 
netto). Resten af de 2.664.000 kr. budget går til køb af eksterne foranstaltninger 
såsom familievejlederordninger, konsulenthjælp, rådgivning mv. (299.000 kr.)   
 
Figur UDF.14 viser den historiske udvikling over de samlede udgifter til forebyggen-
de foranstaltninger, som svarer til de samlede udgifter på funktion 5.28.21 (eks-
ternt køb og eget Familiehus).  
 
Figur UDF.14: Forebyggende foranstaltninger (fkt. 05.28.21) – fordelt på regnskab 
2009-2017, forventet regnskab 2018* samt budget 2019 (drift; netto; 2019-p/l; I 
1.000 kr.).** 
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Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2017, FR18 samt B19: Dataudtræk fra 
OPUS pr 24.10.2018. S:\BUDGET\ BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsberegninger og figu-
rer\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2019- CBV.xls i arket ”R2009-17-FR18-B2019”. 
Note *: Forventet regnskab 2018 er korr. budget 2018 pr 24. okt. 2018 (inkl. Budgetopfølgning III).  
Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. Omfatter også Furesø Familiehus og § 84 
afløsningsordninger. Figuren indeholder alt på funktionsområdet uanset profitcenter. Dvs. at der er forskel på 
tallene i figuren og den del af funktion 5.28.21, som beskrives i dette afsnit om profitcenter ”Forebyggende foran-
staltninger”. Der er også udgifter på 5.28.21 i profitcenteret ”Familierådgivning” og ”Familiehuset” og ”Forebyg-
gende indsats for handicappede børn og unge” samt ”Ledsageordninger for handicappede unge”. Derfor forskellen 
på de 39,4 mio. kr. i budget 2019 i denne figur og de 18,9 mio. kr. beskrevet i afsnittet over figuren. 
 
Figur UDF.14 viser, at udgifterne er faldet meget fra 2009 til 2012, hvorefter det har 
stabiliseret sig. Udgifterne steg så fra 2014 til 2015, og det skyldes tre ting. For det 
første er der flyttet ca. 2,6 mio. kr. budget fra funktion 5.38.40 til 5.28.21-1-015, da 
de kontoplanmæssigt ikke hører til under 5.38.40. Det øger 5.28.21 udgifterne med 
2,6 mio. kr. fra 2015 og fremadrettet. For det andet er investeringsdelen af BSU12 i 
budget 2015 placeret her (1,2 mio. kr. Dialog mod Vold i 2015 og 16). For det tredje 
er der i 2015 flyttet 2 mio. kr. budget fra Familierådgivningens foranstaltningsbud-
get (5.28.20) til Furesø Familiehus i 2015 (5.28.21). Faldet fra 2016 til 2017 skyldes 
primært ophør af budget og forbrug til Dialog mod vold i 2017 (-1,2 mio. kr.). I 2018 
er budgettet steget, da afløsningsordninger for handicappede konteringsmæssigt er 
blevet en del af de samlede forebyggende foranstaltninger på funktion 5.28.21.   
 
Det store fald i udgifterne på 10 mio. kr. fra 2010 til 2011 er der to årsager til. For 
det første blev Ungerådgivningen nedlagt med cirka 3,7 mio. kr. lønbudget i 2011 (4 
mio. kr. i 2016 priser). For det andet var der en gennemgribende sagsgennemgang i 
alle typer af forebyggende foranstaltninger, som gav store besparelser i 2011 
(Regnskab 2011 s. 92). De største reduktioner forekom på fast kontaktperson (-4 
mio. kr.), Økonomisk støtte (-1,2 mio. kr.), familiebehandling (- 1,3 mio. kr.) mv.  
(S:\BUDGET\1 - BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsberegninger og figu-
rer\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2019- CBF.xls i arket ”R2009-17-FR18-B2019”). 
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Døgninstitutioner  2.065 
 0 

 
05.28.23 Området omfatter udgifter og indtægter til døgninstitutioner og aflastningsinstitu-

tioner til børn og unge med betydelig, varig og nedsat fysisk og psykisk funktions-
evne og børn og unge med sociale problemer, jf. Servicelovens § 66. Endvidere 
omfatter området udgifterne til døgnophold samt udslusningsophold i døgninstitu-
tioner for 18-22-årige, jf. Servicelovens § 76. 
 
Ifølge Servicelovens § 176 kan denne type foranstaltninger udløse refusion jf. den 
centrale refusionsordning.  
 
I august 2018 er der anbragt 4 børn og unge på døgninstitutioner, hvor baggrunden 
for anbringelsen var henholdsvis begrundet i handicap eller sociale vanskeligheder 
(se figur UDF.11 ovenfor). Figur UDF.15 viser, hvordan de fordeler sig på typer af 
døgninstitutioner, og det ses at 3 ud af 4 skyldes handicap.  
 
Figur UDF.15 Børn og unge på døgninstitutioner fordelt på handicap og sociale 
foranstaltning. 

 
Kilde: Anbringelsesstatistik juni 13 – aug 18. Baseret på CALIBRA data. S:\BUDGET\1 - BUDGET 
2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsberegninger og figurer\Anbringelsesstatistik aug 2018.xls. 
 
Figur UDF.16 viser udgifterne til anbringelser på døgninstitutioner.  
 
Figur UDF.16: Døgninstitutioner (fkt. 05.28.23) – fordelt på regnskab 2009-2017, 
forventet regnskab 2018* samt budget 2019 (drift; netto; 2019-p/l; I 1.000 kr.).**  

2.065 
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Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2017, FR18 samt B19: Dataudtræk fra 
OPUS pr 24.10.2018. S:\BUDGET\ BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsberegninger og figu-
rer\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2019- CBV.xls i arket ”R2009-17-FR18-B2019”. 
Note *: Forventet regnskab 2018 er korr. budget 2018 pr 24. okt. 2018 (inkl. Budgetopfølgning III).  
Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion.  

 
Figur UDF.16 viser en stigning i udgifterne fra 2012 til 2014. En del af forklaringen 
er, at udgifterne per døgnanbragt barn stiger i den periode. Der er tale om meget 
krævende børn og unge, hvoraf en stigende andel har behov for ekstraforanstalt-
ninger, som der betales for udover opholdsprisen (f.eks. betaling for ekstra res-
sourcer/bemanding til den anbragte).  
 
Fra 2014 til 2018 falder udgifterne til døgninstitutioner markant. Det skyldes, at det 
er lykkedes, at reducere antallet af de dyre døgninstitutionsanbringelser fra 19 
primo 2014 til 4 i august 2018 (se figur UDF.11 ). Samtidig er prisen per anbringelse 
faldet, da 2 af særligt dyre døgninstitutions anbragte er ophørt i løbet af 2015 og 
2016.  
 
Budget 2019 til døgninstitutioner er 2,1 mio. kr.  
 
I budget 2015 blev budgettet til døgninstitutioner reduceret med 2 mio. kr. som 
følge af budgetforslag BSU10 ”Bedre anbringelser”, hvori der forventes et skift i 
anbringelser væk fra de dyre døgninstitutioner til andre anbringelser eller forebyg-
gende foranstaltninger. I budget 2016 blev budgettet til døgninstitutioner reduce-
ret med yderligere 1,9 mio. kr. i reduktionsforslaget BSU20 ”Færre anbringelser og 
flere forebyggende tilbud til børn, unge og deres familier”.   
 
I budget 2017 blev budgettet til døgninstitutioner reduceret med 1,6 mio. kr. De 1,1 
mio. kr. var teknisk korrektion, som skulle finansiere opjusteringen af budgetter på 
tandpleje, sundhedspleje og PPR. De 0,5 mio. kr. var en udmøntning af effektivise-
ringsforslaget BSU 2 ”Styrket indsats på børneområdet - tidligere indsats, ændret 
tilbudsvifte og øget opfølgning”. Samlet set betød BSU 2 i budget 2017 en redukti-
on i budget 2017 på 1,5 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i 2018-2020. Besparelsen 
blev fordelt med -0,5 mio. kr. på døgninstitution i 2017 og 1 mio. kr. på opholdsste-
der og i 2018 til 2020 blev det fordelt med -1,2 mio. kr. på døgninstitution og 1 mio. 
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kr. på opholdssteder.  
 
I budgetvedtagelsen for 2018 blev der vedtaget en budgetreduktion BSU 12, som 
reducerede dette aktivitetsområdes budget med 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 
2019-2021. En del af budgetreduktionen blev udmøntet på budgettet til døgninsti-
tutioner, som er blevet reduceret med 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019-2021. 
Resten blev udmøntet på opholdsstedsbudgettet.   

 
Sikrede døgninstitutioner 2.128 
  

 
05.28.24 Budgettet dækker udgifterne til sikrede døgninstitutioner til børn og unge, herun-

der sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. 
 
Pr. 1. juli 2010 blev der indført en ny finansieringsmodel, der dels er baseret på 
objektiv betaling og dels på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser på de 
lands- og landsdelsdækkende tilbud. Den nye finansieringsmodel blev indført for at 
give kommunerne et større incitament til at forebygge alvorlig kriminalitet. 
 
Den del af finansieringen, der er baseret på det faktiske forbrug, finansieres via en 
grundtakst pr. helårsplads efter forbrug på 1,25 mio. kr. (2010-p/l) årligt. Kommu-
nen, hvor den unge kommer fra, betaler for opholdet. Den objektive del af finansie-
ringen udgør forskellen mellem taksten på 1,25 mio. kr. og den reelle udgift for-
bundet med pladsen. 
 
Den objektive finansiering er baseret på antallet af borgere i kommunen mellem 
14-17 år, idet den kriminelle lavalder medio 2010 blev sænket til 14 år. I 2012 blev 
den kriminelle lavalder igen hævet til 15 år.   
 
Antallet af unge anbragt i sikret døgninstitution svinger meget. I 2012 var der udgif-
ter til 3 anbragte, i 2013 var der udgifter til 9 anbragte, i 2014/2015 var der ikke 
nogen på sikret døgninstitution, i 2016 var der udgifter til 1 anbragt, i 2017 var der 
ikke nogen på sikret døgninstitution, mens der er i 2018 har været 1 på sikret døgn-
institution (per okt. 18). Den objektive finansiering betales hvert år uanset om vi får 
behov for pladserne. 

2.128 

 
Forebyggende indsats for handicappede - § 84 afløsningsordninger 8.938 
  

 
05.28.21 Fra 1. januar 2018 skiftede dette område kontering fra funktionsområdet 5.32.33 til 

funktionsområdet 5.28.21. Budgettet omfatter afløsning, aflastning og hjælp mv. til 
børn og unge med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. SEL §§ 84. 
 
Der har været et stigende forbrug på dette funktionsområde over de seneste år, 
som primært skyldes at de løbende er blevet flyttet fra merudgiftsbudgettet (§41 
på 05.57.72) til § 84 på funktionsområdet 05.28.21, hvor de hører til. I prognosen 
for forventet regnskab 2018 er udgiften vurderet til 8,8 mio. kr. (CALIBRA august 
godkendt).  Udgiften fordeler sig på 62 børn/unge (cpr numre) og 51 årsværk.  Bud-
get 2019 er 8,9 mio. kr.  

8.938 
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Figur UDF.17 viser udgifterne til afløsningsordninger fra 2012 til i dag.  
 
Figur UDF.17: Afløsningsordninger § 84 (fkt. 05.32.33) – fordelt på regnskab 2009-
2017,  forventet regnskab 2018* samt budget 2019 (drift; netto; 2019-p/l; I 1.000 
kr.).  

 
Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2017, FR18 samt B19: Dataudtræk fra 
OPUS pr 24.10.2018. S:\BUDGET\ BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsberegninger og figu-
rer\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2019- CBV.xls i arket ”R2009-17-FR18-B2019”. 
Note *: Forventet regnskab 2018 er korr. budget 2018 pr 24. okt. 2018 (inkl. Budgetopfølgning III).  

 
Botilbud for personer med særlige sociale problemer - Kvindekrisecentre 762 
 -381 

Netto 382 
 
05.38.42 Servicelovens § 109 om hjælp til kvinder og børn med ophold på krisecentre er 

blevet revideret, således at kommunen skal tilbyde familierådgivning samt psyko-
logbistand til børn over 6 år. Det antages, at ca. 90 pct. af alle kvinder på krisecen-
tre vil tage imod tilbuddet. Rådgivningstilbuddet forventes at vare gennemsnitligt 6 
måneder.  
 
Bevillingen dækker alle udgifter til kvindens og hendes børns ophold på kvindekri-
secentre. Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv afholder udgif-
terne, når kvinderne ikke har børn med under opholdet, eller når eventuelle børn 
ikke modtager foranstaltninger efter serviceloven. Udgiftsbudgettet i 2019 er 0,8 
mio. kr.  
 
Ifølge Servicelovens § 177, stk. 5, så er der 50 % statsrefusion til udgifter til bofor-
mer efter §§ 109 og 110 (kvindekrisecentre). Derfor er der et indtægtsbudget på 
381.000 kr. i budget 2019.  

382 

 
Behandling af stofmisbrug 341 
  

 
05.38.45 Jf. Servicelovens § 101 skal kommunen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Fami-

lierådgivningen har ansvar for dem under 18 år, og har forpligtigelsen til at betale 
341 
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misbrugsbehandling for den unge. 
 
Der har været et stigende forbrug på dette funktionsområde. I prognosen for for-
ventet regnskab 2018 er udgiften vurderet til 1,0 mio. kr. (calibra aug godkendt).  
Udgiften fordeler sig på 11 unge (cpr numre) og 5 årsværk.  Budget 2019 er på 
341.000 kr.  

 
Ledsageordning for unge med nedsat funktionsevne (§45) 21 
  

 
05.28.21 Fra 1. januar 2018 skiftede dette område kontering fra funktionsområdet 5.38.53 til 

funktionsområdet 5.28.21. Jf. Servicelovens § 45 kan børn og unge, som ikke kan 
færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne, få en personlig ledsager 15 timer om måneden.  

21 

 
 
Sociale formål (merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og refusion) 19.698 
 -9.338 

Netto 10.360 
 
05.57.72 Jf. Servicelovens § 41 kan forældre til børn med varig nedsat fysisk og psykisk funk-

tionsevne eller vidtgående og langvarig lidelse får dækket evt. merudgifter i forbin-
delse med forsørgelsen af barnet. Det er en betingelse, at merudgiften er en direk-
te følge af den nedsatte funktionsevne eller den langvarige lidelse, samt at der er 
tale om en nødvendig merudgift. 
 
Servicelovens § 32 om særlige dagtilbud er ligeledes omfattet heraf, idet forældre 
helt eller delvist kan ydes hjælp til at træne egne børn under 18 år, hvis barnet har 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De samlede udgifter til 
træning og træningsredskaber må ikke overstige 620.787 kr. pr. barn pr. år (i 2018 
P/L, jf. § 6, stk. 2 i bek. 717/2016 og SEL § 32a, stk., 6, 2). 
 
Jf. Servicelovens § 42 er kommunen forpligtet til at yde tabt arbejdsfortjeneste (jf. 
nedenfor) til de forældre, som påtager sig denne opgave. Det drejer sig om foræl-
dre som stopper med at arbejde for at passe barnet i hjemmet.  
 
Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion af udgifterne på § 41 og 42. Den øvri-
ge del af udgiften indregnes i udgifterne jf. den centrale refusionsordning for sær-
ligt dyre enkeltsager. I 2019 er indtægtsbudgettet fra 50 procent statsrefusion på 
9,3 mio. kr.  
 
Figur UDF.18 viser hvordan udgifterne i 2018 forventes at fordele sig på de tre ty-
per foranstaltninger. Der forventes anvendt 77 % af budgettet til hjælp til dækning 
af tabt arbejdsfortjeneste, 17 % til merudgifter og 5 % til hjemmetræning. 
 
Figur UDF.18: Forventede udgifter til sociale formåls fordeling på foranstaltnings-
typer (Forv. regnskab 18).  
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Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. september (godkendt aug prognose 2018). S:\Budget\1 - 
BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsfigurer og beregninger\Prognose 2019 familierådgivning\ 
Prognose Forventet Regnskab 2019 – Foranstaltning.xls. 
 
Figur UDF.19 viser den historiske udvikling i udgifterne.  
 
Figur UDF.19.: Sociale formål – merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste (fkt. 
05.57.72, grp. 009,015 0g 016) – fordelt på regnskab 2009-2017, forventet regn-
skab 2018* samt budget 2019 (drift; netto; 2019-p/l; I 1.000 kr.).**  

 
Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2017, FR18 samt B19: Dataudtræk fra 
OPUS pr 24.10.2018. S:\BUDGET\ BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsberegninger og figu-
rer\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2019- CBV.xls i arket ”R2009-17-FR18-B2019”. 
Note *: Forventet regnskab 2018 er korr. budget 2018 pr 24. okt. 2018 (inkl. Budgetopfølgning III).  

 
Der har været faldende udgifter fra 2009 til 2015, hvilket primært skyldes et fald i 
merudgifterne. I 2016 steg udgifterne, men de faldt igen i 2017. I 2018 forventes de 
at stige igen.  
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En stor del af faldet fra 2012 til 2015 skyldes, at udgifter til § 84 afløsningsordninger 
gradvist er flyttet fra merudgifter til funktionsområdet Forebyggende indsats for 
handicappede (05.32.33 nu 5.28.21 fra 2018), så konteringen følger Social- og In-
denrigsministeriets konteringsregler. Det vil sige, at der fra 2012-14 samtidig er en 
stigning i udgifterne på 05.32.33 (som nu er flyttet til 5.28.21 i 2018).  
 
Så når der ses samlet på udgifterne til foranstaltninger til handicappede børn, så 
ses der en stigende tendens. Figur UDF.20 viser udviklingen i de samlede udgifter til 
foranstaltninger til handicappede børn (5.28.21 og 5.57.72). Det er summen af 
merudgifter (§41), tabt arbejdsfortjeneste (§42), hjemmetræning (§32) samt afløs-
ning (§84). De samlede udgifter er steget 16 % fra 2014 til 2017, svarende til 3,9 
mio. kr. og forventes at stige yderligere igen i 2018 på grund af stigninger i udbeta-
ling af tabt arbejdsfortjeneste (§ 42).  
 
Figur UDF.20.: Samlede udgifter til handicappede børn og unge (fkt. 05.57.72, grp. 
009, 015, 016 samt fkt. 5.32.33/5.28.21) – fordelt på regnskab 2012-2017, forven-
tet regnskab 2018* samt budget 2019 (drift; netto; 2019-p/l; I 1.000 kr.).**  

 
Kilde: R2009-2011: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013.  R2012-R2017, FR18 samt B19: Dataudtræk fra 
OPUS pr 24.10.2018. S:\BUDGET\ BUDGET 2019\Budgetbemærkninger\UDF\CBV baggrundsberegninger og figu-
rer\OPUS Tabeller og figurer til budgetbemærkninger 2019- CBV.xls i arket ”R2009-17-FR18-B2019”. 
Note *: Forventet regnskab 2018 er korr. budget 2018 pr 24. okt. 2018 (inkl. Budgetopfølgning III).  

   
05.57.72 Merudgiftsydelser § 41 (05.57.72-1-009) 3.259 
 Bevillingen dækker nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn 

under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifter-
ne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.  
 
Kravene på området er blevet skærpet, hvilket medfører, at færre børn og unge 
hører til målgruppen. Derfor har budgettet hertil været faldende de seneste år. 
Samtidig er udgifter og budget til § 84 afløsningsordninger blevet flyttet fra merud-
gifter (5.57.72) til Forebyggende indsats for handicappede (05.32.33) de seneste år 
på grund af Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler. Det har også været 
med til at reducere budgettet (ca. 3,5 mio. kr. fra 2012 til 2015).  
  
Hvis udgifterne på et år til ét eller flere børn i familien er under 4.848 kr. (fra jan 

 



Furesø Kommune – Budget 2019        
Udvalg for dagtilbud og familier      

 

 
128 

 
 

2018 i 2018-p/l), har forældrene ikke ret til merudgifter. 
 
Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion. Den øvrige del af udgiften indregnes i 
udgifterne jf. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, som er 
budgetlagt på Økonomiudvalget fra 1.januar 2015 og frem. 

   
05.57.72 Tabt arbejdsfortjeneste § 42 (05.57.72-1-015) 15.193 
 Jf. servicelovens § 42 kan forældre til børn med varig nedsat fysisk og psykisk funk-

tionsevne eller vidtgående og langvarig lidelse får dækket udgifter til tabt arbejds-
fortjeneste. Det er en forudsætning, at det er mest hensigtsmæssigt, at barnet pas-
ses i hjemmet. 
 
Fra 1. januar 2011 er der loft over den hjælp, som forældre kan få i tabt arbejdsfor-
tjeneste, hvis de forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funk-
tionsevne. Det nye loft vil kun gælde for alle nye ansøgninger efter 1. januar 2011. 
Forældre, der modtog tabt arbejdsfortjeneste eller som ansøgte om tabt arbejds-
fortjeneste i 2010, vil fortsat være omfattet af den gamle ordning. 
 
For nye ansøgninger er der pr 1. januar 2018 et loft på 366.912 kr. pr. år (i 2018-p/l) 
på tabt arbejdsfortjeneste, svarende til 30.576 kr. per måned.  
 
Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion. Den øvrige del af udgiften indregnes i 
udgifterne jf. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, som er 
budgetlagt på Økonomiudvalget fra 1.januar 2015 og frem. 

 

   
05.57.72 Udgifter i forbindelse med træning i hjemmet (05.57.72-1-016) 1.031 
 Budgettet er afsat til forældre, der helt eller delvist ønsker at træne deres egne 

børn under 18 år, hvis barnet har betydelig og varigt nedsat funktionsevne (Service-
lovens § 32, stk. 8 om særlige dagtilbud). De samlede udgifter til træning og træ-
ningsredskaber må ikke overstige 620.787 kr. pr. barn pr. år (i 2018 P/L, jf. § 6, stk. 
2 i bek. 717/2016 og SEL § 32a, stk., 6, 2). 
 
Bevillinger og udgifter hertil er steget fra 2015 til 2017, og budget 2019 er 
1.031.000 kr. Forventet regnskab 2018 er 1,1 mio. kr. i den seneste prognose (CA-
LIBRA aug godkendt).  
 
Området er ikke omfattet af 50 pct. statsrefusion. 

 

   
05.57.72 Berigtigelser, tidligere års udgifter  216 
 Budgettet er afsat til imødekommelse af udgifter vedrørende tidligere regnskabsår.  
   
05.57.72 Refusion af udgifter til sociale formål gruppering 009 og 015 (05.57.72-2-002) -9.338 
 Budgettet vedrører 50 pct. statsrefusion, som hjemtages på baggrund af udgifter til 

tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. 
 

ær 
Særlige dagtilbud og klubber  4.954 
 0 
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05.28.25 I 2014 overtog Center for Børn og Familier opgaven med visitation til særlige dag-
tilbud og klubber til udsatte børn. Forvaltningen besluttede at flytte budgettet til 
”Særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn” fra Center for Dagtilbud og Skole til 
Center for Børn og Familier. Baggrunden for beslutningen er, at det primært er 
Center for Børn og Familier, der bevilger foranstaltningerne til handicappede børn 
og unge med nedsat funktionsevne, som ikke kan bruge almindelige dagtilbud og 
klubber. Bevillinger tildeles efter servicelovens § 32 og 36. Budgettet udgør i 2019 
5,0 mio. kr.  

4.954 

 
Administration i Center for Børn og Voksne 443 
 0 

 
05.28.21 Budgettet går til at aflønne en administrativ medarbejder på det udførende område 

for børn og unge med særlige behov. Budgettet går til at løse kerneopgaver som: 
• Besvare, modtage, screene og til en vis grad behandle henvendelser fra borgere 

og andre aktører (telefon, e-mail, digital post, personligt fremmøde) 
• Økonomiopgaver i centeret (bogføring, opkrævning, prognoser, indkøb mv.)  

 

443 

 
Tilbudsvifte og evidens 662 
 0 

 
03.22.04 
 

Afdelingens primære opgaver og mål er at understøtte udrulningen af centrets 
faglige strategi og sikre en tværgående, tværfaglig og evidensbaseret udvikling af 
tilbudsvifte og indsatser i centret med et særligt fokus på de politisk vedtagne ef-
fektmål: 

• Fremme tidlig opsporing og tidlig indsats for børn og unge i dagtilbud og 
skoler og i særlig grad børn og unge i udsatte positioner med behov for en 
særlig indsats 

• Bidrage til at alle børn i Furesø Kommune får en kvalificeret skolegang 
• Fremme en sammenhængende og koordineret indsats 

 
I 2014 blev der tilført budget til denne afdeling fra to andre områder. Halvdelen af 
budgettet blev finansieret af ”Tidlig opsporing – driftsramme” budgettet under 
PPR. Dette budget er en del af de samlede investeringer på 3 mio. kr. i effektivise-
ringsforslaget BSU 1.2 i budget 2014 (+ 3 mio. kr. -7 mio. kr. = -4 mio.kr). Den anden 
halvdel af budgettet kom fra psykologernes lønbudget. 

662 

 
Stabs- og støttefunktion 1.783 
 0 

 
05.25.10  - Lønbudget  

 - Driftsbudget tværgående centeraktiviteter 
 - Indbrudsforebyggelsespulje til grundejerforeninger 
 
Afdelingen består af to udviklingskonsulenter, som varetager tværgående opgaver 
for det samlede Center for Børn og Voksne.  
 

1.373 
310 
100 
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Udover lønbudgettet på i alt 1,4 mio. kr. er der også et driftsbudget på 0,3 mio. kr. 
til tværgående centeropgaver i denne afdeling, såsom MEDarrangementer, center-
dag, lederseminar, transport- og kursus/konferencegebyrer samt driftsbudget for 
de ansatte i stabs- og støttefunktion samt evidens og tilbudsvifte.  
 
I budget 2019 blev det besluttet at oprette et budget på 100.000 kr. i 2019 og 2020, 
som grundejerforeninger kan ansøge om tilskud til for eksempel indkøb af nabo-
hjælpskilte, naboalarmer, fest i grundejerforening med højeste andel nabohjælpe-
re.  
 
Stabs- og støttefunktionens primære opgaver er: 
 
• Betjening af det politiske niveau gennem research, udarbejdelse af notater, 

dagsordenspunkter og lign. 
• Understøttelse af centerledelsen eksempelvis via sparring, facilitering og re-

search  
• Proces- og projektunderstøttelse af drift og udvikling i de enkelte afdelinger 
• Puljeansøgninger  
• Tovholderfunktion på diverse udviklingsprojekter og ad hoc opgaver 
• Udarbejdelse af strategier 
• Indbrudsforebyggelsesindsatsen 
• Samarbejde med sociale boligorganisationer 
• Vidensindsamling ift. nyeste forskning og best practice på det sociale område 
• Kvalitets og ledelsestilsyn (Audit) 
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Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 

 
 
 
Indholdsfortegnelse: 
 Side 
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet 2 – 3 
 
Budgetbemærkninger aktivitetsområder   
• Skoler og FFO 4 - 15 
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Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse 
 
 
Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelses an-
svarsområde omfatter kun et aktivitetsområde: 
• Skoler og FFO 
 
Skoler og FFO 
• 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 
• 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) henhørende 

under hver sin folkeskole 
• Ungdommens Uddannelsesvejledning 
• Furesø Ungdomsskole 
• Skolelandbruget 
• Fremtidsværkstedet 
• Tilskud til private fritidstilbud 
 
Opgavebeskrivelse 
Udvalgets ansvarsområde er skoleområdet, fri-
tids- og klubtilbud, ungdomsuddannelse samt 
unge med særlige behov. Udvalget varetager den 
umiddelbare forvaltning af:  
• Opgaver vedrørende folkeskolen, herunder 

FFO 
• Opgaver vedrørende private fritids- og klub-

tilbud, som Byrådet har indgået aftale med 
• Specialundervisning, herunder inklusion 
• To-sprogs indsatsen inden for udvalgets om-

råde 
• Ungdommens Uddannelsesvejledning  
• Ungdomsskolen 
• Ungdomsuddannelsesrettede aktiviteter og 

samarbejde med erhvervsliv og erhvervssko-
ler 

• Transport af skolebørn med særlige behov 
• Mindre indvendig vedligeholdelse af bygnin-

ger samt tilknyttede udearealer under udval-
gets område 

• Inddragelse og høring af borgere og brugere, 
samt brugerundersøgelser inden for udval-
gets område 

 
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstil-
ling til Økonomiudvalget og byrådet om: 

• Politikker, strategier og planer inden for ud-
valgets område 

• Anlægsplaner inden for udvalgets område 
 
Lovgrundlag 
Udvalgets indsatsområde er primært afgrænset 
af Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven og Dag-
tilbudsloven. 
  
Budgetvedtagelsen 
Den 10. oktober 2018 vedtog Byrådet Budget 
2019-2022. Udvalget for Skole og Ungdomsud-
dannelses driftsbudget er samlet set nedjusteret 
med 4,9 mio. kr. Budgetforliget for 2019 vedrører 
følgende ændringer på udvalgets område: 
 
 
Tabel USU.1: Konsekvenserne af budgetvedta-
gelsen i 2019 (i 1.000 kr.). 
Budgetændringer: -4.942 

USU1 Omlægning af PPR og specialundervis-
ning 
USU2 Demografi skoleområdet 
ØU1 Afbureaukratisering og forenkling 
ØU2 Justering af ledelsesstruktur på tværs af 
organisationen 
ØU3 Reduceret prisfremskrivning 
ØU5 Konsekvens regnskabsresultat 2017 
ØU6 Færre udgifter og flere indtægter 
Støtte til arbejdet med at inkludere flere børn 
Budgetkorrektioner samlet 

-2.000 
 

-934 
-442 

-2.000 
 

-424 
-200 
-100 

+1.000 
+158 

Note: Se Bilag 1 – Oversigt over budgetændringer 2019-2022. 
 
 
Udfordringer i 2019 og overslagsårene 
• Fortsat indfasning af folkeskolereform: 
 kompetenceudvikling vedr. linjefagsdæk-

ning, læringsledelse (ledere) 
 fortsat udvikling af den åbne skole i sam-

arbejde med foreningerne og erhvervsli-
vet 

• Fastholdelse af samspillet mellem læring, 
progression, trivsel og dannelse for alle børn 
og elever, som led i implementering af det 
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Fælles Læringssyn og Furesø Kommunes 
Dannelsesstrategi 

• Udmøntning af besparelse på ledelse og ad-
ministration og samtidig fastholde fokus på 
ledelse af læring, så medarbejderne under-
støttes i at lede og udvikle læringsprocesser 
med børnene  

• Fortsat udvikling af KIL - Kompetencecenter 
for Inkluderende Læringsmiljøer – og omlæg-
ning af PPR med fokus på at udvikle nye sam-
arbejdsformer mellem de enkelte skoler og 
PPR, som en del af KIL 

• Fortsat udvikling af inkluderende læringsmil-
jøer mhp. at nedbringe segregeringsgraden 

• Etablering af en ungdomsuddannelse 
• Udmøntning af beslutninger og prioriteringer 

i forlængelse af afrapporteringerne på byrå-
dets arbejdsprogram, herunder: 
 3.1. Furesø Kommunes dannelsesstrategi 
 3.5. Gode fysiske rammer og fortsat ud-

vikling af vores skoler 
 3.6. Løft af elever, der har svært ved ind-

læring 
 3.7. Flere elever skal fastholdes i almene 

skoletilbud 
 3.8. Alle elever skal udfordres 
 3.9. Gode fritidstilbud til vores børn og 

unge 
 3.10. Ungdomsuddannelse til alle 

• Fortsat fokus på overgangen fra hjem til dag-
tilbud, fra dagtilbud til skole/FFO 

• Styrkelse af Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning & etablering af sammenhængenden 
ungeindsats, så alle unge får en ungdomsud-
dannelse 

• Implementering nye skoledistrikter i forlæn-
gelse af udvalgsbeslutninger om det nedsatte 
§ 17 stk. 4 udvalgs anbefalinger vedr. skole- 
og dagtilbudsdistrikter. 
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Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse har kun et enkelt aktivitetsområde: ”Skoler og FFO”. Budget-
oversigten over dette aktivitetsområde i tabel 2 er således samtidig udvalgets samlede budget 
 
Aktivitetsområde – Skoler og FFO 536.545 

-60.810 
 
Tabel USU.2: Skoler og FFO - Budget 2019-2022. 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau 
samt i hele 1.000 kr.* 

Budget 2019 
 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT **  
– i alt  536.545 -60.810 475.735 475.454 477.741 480.035 

       
Skole/FFO Fælles udgifter 27.269 -58.388 -31.119 -31.300 -28.513 -26.219 
Syge- og hjemmeundervisning 671   671 671 671 671 
Befordring af elever i grundskolen 7.506   7.506 7.506 7.506 7.506 
Bidrag til statslige og private skoler 35.925   35.925 35.925 35.925 35.925 
Efterskoler og ungdomskostskoler 5.722   5.722 5.722 5.722 5.722 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.726   3.726 3.726 3.726 3.726 
Specialundervisning og special-SFO 40.139   40.139 39.539 39.539 39.539 
Driftstilskud til private fritidstilbud 17.023   17.023 17.023 17.023 17.023 
Kompetencecenter for inklusion og 
læring (KIL) 

7.624   7.624 8.124 7.624 7.624 

Skolelandbruget 1.446   1.446 1.446 1.446 1.446 
Lyngholmskolen og FFO 58.519 -304 58.215 58.215 58.215 58.215 
Stavnsholtskolen og FFO 49.180 -248 48.932 48.932 48.932 48.932 
Solvangskolen og FFO 39.550 -225 39.325 39.325 39.325 39.325 
Hareskov Skole og FFO 52.716 -373 52.343 52.343 52.343 52.343 
Lille Værløse Skole og FFO 49.579 -233 49.346 49.346 49.346 49.346 
Syvstjerneskolen og FFO 60.319 -482 59.837 59.837 59.837 59.837 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 23.11.2018. 
Note **: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. 
 
Figur USU.1: Aktivitetsområdet Skoler og FFO – budget 2019 fordelt på de største udgiftsposter (kun ud-
giftssiden). 
 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 23.11.2018. 
Note: Betegnelsen "Fælles udgifter" dækker følgende fagområder: Fællesudgifter til folkeskoleområdet, Skolelandbruget, Befordring af elever i 
grundskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.  
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Generelt om aktivitetsområdet Skoler og FFO 

 
Skolernes budgetter 
Et skoleår løber fra 1. august – 31. juli, og derfor beregnes udgifter og indtægter i budgettet for de enkelte 
budgetår på grundlag af to skoleår med fordelingen 7/12-dele fra et skoleår og 5/12-dele af udgifterne for 
det efterfølgende skoleår. Tildelingen til skolerne sker for ét skoleår ad gangen og justeres på baggrund af 
det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret. 
 
Ressourcerne til skoleårene 2018/19 og 2019/20 er fordelt efter de principper, som blev godkendt af Bør-
ne- og Skoleudvalget d. 9. september 2015. 
 
 
Tabel USU.3: Udg. til folkeskolen (netto) pr. elev, 2018-prisniveau. 
 2016 2017 2018 

Furesø Kommune 72.385 72.093 68.287 
Gennemsnit Hovedstadsområdet        70.194       70.481         70.025  
Landsgennemsnit 68.230 68.792 68.178 
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. 
Note*: 2016 og 2017 er regnskabstal, 2018 er budgettal. 
 
 
Tabel USU.4: Undervisningsudgifter (netto) pr. 6-16-årig, 2018 prisniveau. 
 2016 2017 2018 

Furesø Kommune 69.539 69.932 69.565 
Gennemsnit Hovedstadsområdet 69.214 68.900 68.385 
Landsgennemsnit 65.691 65.718 65.507 
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. 
Note*: 2016 og 2017 er regnskabstal, 2018 er budgettal. 

 
 
Tabel USU.5: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler 5. september 2018. 
 Antal elever i 

almenklasser 
Antal elever i 
specialklasser 

Elever 
I alt 

Lyngholmskolen 628 22 650 
Stavnsholtskolen 611 40 651 
Solvangskolen 721   721 
Hareskov Skole 708 29 737 
Lille Værløse Skole 471 62 533 
Syvstjerneskolen 670 40 710 
Søndersøskolen 897 20 917 
Egeskolen 195   195 
I ALT 4.901 213 5.114 
Kilde: Udtræk fra TEA. 
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Tabel USU.6: Basisbørnetal for FFO I-II-III i Furesø Kommune (kommunale og private) 
Basisbørnetal for 2019 er endnu ikke fastlagt 
 FFO I-II-III 

 
 

2018 2019 

   
FFO Lyngholm 472  
I Lyngholm FFO (0.-3. kl.) 297  
II Regnbuen (4.-6. kl.) 117  
III Regnbuen (Ung) 58  
FFO Stavnsholt 183  
I FFO Stavnsholt (0.-3. kl.) 183  
FFO Solvang 104  
I Solvang (0.-3. kl.) 104  
FFO Hareskov 653  
I Hareskov Fritidshjem (0.-3. kl.) 307  
I Gasværket (4.-6. kl.) 214  
III Slottet (Ung) 132  
FFO Lille Værløse 413  
I Lille Værløse og Jonstrup Fritidshjem (0.-3. kl.) 180  
II Toppen (4.-6. kl.) 132  
III Klub 24 (Ung) 101  
FFO Syvstjerne 498  
I Lillestjernens Fritidsklub (0.-3. kl.) 301  
II Syvstjerneklubben (4.-6. kl.) 197  
FFO Søndersø 663  
I Søndersø Fritidshjem (0.-3. kl.) 383  
II Solbjerggård (4.-6. kl.) 280  
Kommunale institutioner - i alt 2.986  
0.-3. kl. 1.755  
4.-6. kl. 940  
Ung 291  
Private institutioner   
Solhøjgård (0.-3. kl.) 60 60 
Fuglsang (0.-3. kl.) 100 100 
Idrætten (0.-3. kl.) 100 100 
Idrætten (4.-6. kl.) 150 150 
Idrætten (Ung) 40 40 
Furesøgård (4.-6. kl.) 350 350 
Furesøgård (Ung) 50 50 
Private institutioner - i alt 850 850 
0.-3. kl. 260 260 
4.-6. kl. 500 500 
Ung 90 90 
Kommunale og private institutioner - i alt 3.836  
0.-3. kl. 2.015  
4.-6. kl. 1.440  
Ung 381  
Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november 2018. Private institutioner: aftalte børnetal 
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USU1 ” Omlægning af PPR og specialundervisning” 
USU1 ”Omlægning af PPR og specialundervisning” skal ses i sammenhæng med UDF2. Budgetforslaget giver 
en besparelse på i alt 7 mio. kr. årligt fra 2020 fordelt med 5 mio. kr. på Udvalget for Skoler og Ungdomsud-
dannelse og 2 mio. kr. på Udvalget for Dagtilbud og Familier (på PPR området). I 2019 har besparelsen på 
USU dog ikke helårseffekt, så besparelsen udgør i 2019 4 mio. kr. (2 mio. kr. på USU og 2 mio. kr. på UDF).  
 
Herudover investeres der 1 mio. kr. til at udbygge Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL) og un-
derstøtte inklusionsindsatsen på skolerne. 
 
Det foreslås, at Furesø Kommune gennem hjemtagelse af elever fra eksterne specialtilbud og løsning af 
flere specialpædagogiske opgaver i almenområdet reducerer udgifterne til specialundervisning og samtidig 
reducerer antallet af elever i specialtilbud. Forslaget indeholder derudover en økonomisk incitamentsmodel 
for øget inklusion og en udlægning af PPR 6-18 år til skoleområdet. Der vil ske en optimering af arbejdsgan-
ge og kunne anvendes færre PPR-timer med en estimeret helårseffekt på 2,0 mio. kr. på PPR 6-18 års om-
rådet.  
 
En del af budgetforslaget USU1/UDF2 går ud på at rykke PPR 6-18 års indsatsen tættere ud på skolerne, og 
derfor er det besluttet at flytte ”PPR 6-18 års området” fra det samlede PPR område (i Center for børn og 
voksne) over i skoleområdet (Center for dagtilbud og skole) fra 1. januar 2019. Budgetterne hertil er endnu 
ikke flyttet fra aktivitetsområdet ”Børn og unge med særlige behov” til ”Skoler og FFO”, og derfor står bud-
gettet fortsat på UDF. Frem mod 1. januar 2019 vil medarbejdere og budget blive flyttet fra UDF (PPR om-
rådet) til USU (Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL)).  
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BEVILLINGER  
 

 

 
Skoler og FFO 536.545 
 -60.810 

Netto 475.735 
 

Skole- og FFO Fælles udgifter/indtægter 147.052 
-58.388 

 
03.22 Skole/FFO fælles udgifter 27.269 

-58.388 
03.22.02 Fællesudgifter/Indt. skole 

Diverse mindre fællesudgifter som f.eks. Skoleidræt og præmier til cyklistprøver 
 

32 

03.22.02 Naturskolen 
Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Herlev og Gladsaxe kommuner.  Udgif-
terne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal. 
 

365 

03.22.09 
 

Uddannelse Fælles 
Kompetenceudvikling af konsulenter samt lederuddannelse af skolernes ledere.  
 

82 

03.22.02 Administration Fælles 
Administration, Copydan, sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles 
elevråd, Furesø Fun Cup, diverse aktiviteter m.v. 
Budgettet blev i 2019 og frem reduceret med 100.000 kr. årligt (ØU6). 

587 

   
03.22.05 Bedre fritidstilbud for større børn og Ungefester på tværs 

I budget 2013 blev der afsat en pulje (0,6 mio. kr.) til bedre fritidstilbud for større 
børn samt en pulje til Ungefester på tværs (0,1 mio. kr.) Opgaverne er forankret i 
Ungdomsskolen. Efterhånden som aktiviteterne afholdes/indkøb foregår, vil penge-
ne blive flyttet til de tilbud (primært FFO3), der har haft udgiften. 
I Forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev de to puljer slået sammen, og 
budgettet reduceret med 0,3 mio. kr. 
 

441 

03.22.02 Hjortøgård (Flyvestationen) 
Naturstøttepunktet Hjortøgård er en privat forening, som Center for Dagtilbud og 
Skole yder tilskud til. I 2019 ydes der fortsat tilskud til driften (25.000 kr.), men ikke 
længere til aflønning af lærertimer. Disse midler vil i stedet blive flyttet til Skole-
landbruget, hvor de skal anvendes til medfinansiering af en dyrepasser.  
 

134 

03.22.02 Fremtidsværkstedet 
I 2019 og frem er der årligt afsat 100.000 kr. til drift af Fremtidsværkstedet på By-
bækskolen.  
 

100 

03.22.02 2-sprogspulje B2016 
I budget 2016 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem til styrket indsats for to-
sprogede elever. Halvdelen af midlerne er budgetlagt på dagtilbudsområdet, og den 
anden halvdel er budgetlagt her på skoleområdet. 

315 
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03.22.02 Skole IT 
Den oprindelige skole-IT pulje er på 79.000 kr. 
 
I 2018 blev det aftalt med skolerne, at der oprettes en fælles pulje til indkøb af IT-
licenser, programmer m.v. til undervisningen, da der herved kan opnås mere fordel-
agtige priser. Der er blevet flyttet budget fra de enkelte skolers driftsbudgetter for 
at finansiere de fælles indkøb. Fællespuljen udgør 2 mio. kr. 
 

2.148 

03.22.05 Forældrebetaling FFO 
Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af børnetallet x de vedtagne tak-
ster. Budget 2018 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt.  
 

0 
-38.219 

03.22.05 Søskenderabat 
Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/FFO 
kan få tilskud til de(n) billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste 
plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten.  
Budget til søskenderabat dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regn-
skabserfaring. Budget 2019 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt. 
 

8.152 
 

03.22.05 Økonomiske fripladser FFO 
Budget til økonomiske fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet 
samt regnskabserfaring. Budget 2019 er endnu ikke tilrettet, da basisbørnetallet ikke 
er fastlagt endnu. 
 

4.590 
 

03.22.05 Socialpædagogiske fripladser FFO 
Budget til socialpædagogiske fripladser dannes på baggrund regnskabserfaring.  
 

46 
 

03.22.02 Mellemkommunal - Skole 
Udgifterne er mellemkommunal afregning for elever bosiddende i Furesø Kommune, 
der modtager undervisning i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal 
afregning for elever fra andre kommuner, der modtager undervisning i almenklas-
serne i folkeskolerne i Furesø Kommune, herunder elever i 10. klasse på Egeskolen.  
 

7.330 
-20.169 

03.22.05 Mellemkommunal – FFO 
Indtægten er mellemkommunal afregning fra andre kommuners elever, der går i FFO 
i Furesø Kommune. 
 

756 
-1.858 

03.22.01/
03.22.05 

Indtægter specialklasser 
Mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der går i specialklasser i 
folkeskolerne i Furesø Kommune. 
 

-696 

03.22.02/
03.22.05 

Midler til senere fordeling 
 
Demografi: 2.690 
Der sker demografiregulering, hvor skoleområdet får midler svarende til ændringen i 
befolkningsprognosen for de 5-14 årige. Midlerne er endnu ikke fordelt ud til skoler-
ne i 2019.  
 
 

-1.662 
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Løn til senere fordeling: -4.352 
Denne konto fungerer som ”opsamlingskonto”, når der fordeles ressourcer til sko-
lerne. Følgende tre budgetreduktioner er i første omgang lagt her, men vil efterføl-
gende blive fordelt.  
• Budgettet er reduceret med 2 mio. kr. årligt som følge af ØU2 ”Justering af le-

delsesstruktur på tværs af organisationen”. 
• Budgettet er reduceret med 1,6 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020 og frem 

(USU1 Omlægning af PPR og specialundervisningen). Besparelsen vil blive ud-
møntet, når der fordeles ressourcer til skolerne. 

• Afbureaukratisering og forenkling (ØU1), -0,4 mio. kr.  
 

03.22.09 Kompetenceudvikling – statslige puljemidler 
Budgettet er målrettet efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folke-
skolerne på følgende områder: 

1. Linjefagskompetence 
2. Øget inklusion 
3. Klasseledelse 
4. Løbende faglig opdatering 
5. Specialistkompetencer 
6. Øvrige særlige indsatsområder 

Midlerne er afsat til kommunerne i perioden 2014 – 2020. Herefter gøres det sam-
lede regnskab op, og ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales. På den baggrund sker 
der hvert år overførsel af mer/mindreforbrug til følgende budgetår. 
 

1.076 

03.22.02 Omkostningssteder 
Her sker aflønning af medarbejder i Skolehaverne. Friluftsrådet forventes at finan-
siere 125.000 kr. herudover. 
 

247 

03.22.02 Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter 
Lønmidler til skolekonsulenter. 
 

3.041 

03.22.02 Skolebibliotekerne 
Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne - primært udgifter 
til IT. 
 

203 

03.22.05 Andelsforeningen af 1987 
Siden 1987 har alle fritidshjem og FFO I, beliggende i Farum, haft mulighed for at 
melde sig ind i Andelsforeningen. Der afholdes fælles arrangementer, og der er fore-
taget større fælles investeringer, bl.a. i tipier, kanoer, samt et stort cirkustelt. Endvi-
dere afholdes der hvert år en stor fælles daglejr i de to første uger af skolernes 
sommerferie. 
 

43 

03.22.01/
03.22.08 

Syge- og hjemmeundervisning 
Udgifter og indtægter i forbindelse med syge- og hjemmeundervisning, herunder 
hospitalsundervisning. (jf. Folkeskoleloven § 23).  
På baggrund af regnskabserfaring er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. fra 2019 
(ØU5) 
 
 

671 
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03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 7.506 
 • Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud: 0,4 mio. 

kr.  
• Kørsel vidtgående specialundervisning: 7,1 mio. kr. 
 

 

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 35.925 
 Bidrag til statslige og private skoler 

Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til under-
visning af elever fra Furesø Kommune på private skoler. Bidraget fastsættes hvert år 
i Finansloven. Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget. 
Skole: 31,3 mio. kr. 
SFO: 2,2 mio. kr. 
 

33.531 
 

 Marie Kruse Skole 
Driftstilskud til SFO (Kometen) på Marie Kruse Skole 
 

2.394 

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.722 
 Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til elever 

fra Furesø Kommune optaget på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler 
og håndarbejdsskoler. Bidraget fastsættes i Finansloven.  Der fratrækkes 5 pct. til-
skudsmoms af statsbidraget. 
 

 

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.726 
 Furesø Kommune indgår, jf. Lov om Uddannelsesvejledning, i UU-Sjælsø sammen 

med Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. 
 

UU Sjælsø er et § 60-selskab, der yder vejledning til unge fra 6. klasse til det 25. år. 
 

 

 Specialundervisning og special SFO (ekstern specialundervisning) 
 

40.139 

03.22.16 
 
 
 
03.22.07 
 
 
 
 
03.22.08 
 
 
 
 
 
03.22.08 

Specialpædagogisk bistand, børn i førskolealderen 
Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til 
børn, der ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskolelovens § 4, stk. 1. 
 
Specialundervisning i regionale tilbud 
Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens § 20, stk. 3, 
der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende 
institutioner, der varetages af regionerne.  
 
Kommunale specialskoler 
Udgifter i forbindelse med specialundervisning i specialskoler (efter Folkeskolelo-
vens § 20 stk. 2) og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 
(§ 20, stk. 5). Budgettet er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 og 
frem (USU1 Omlægning af PPR og specialundervisningen) 
 
Special SFO 
Betaling for Furesøbørn, der går i skolefritidsordning på specialskoler.  
 
 

397 
 
 
 

4.751 
 
 
 
 

31.994 
 
 
 
 

2.997 



Furesø Kommune – Budget 2019        
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse      

 
142 

 

05.25.19/ 
05.25.10 

Driftstilskud private fritidstilbud 
Dette område indeholder budget til fire private fritidstilbud, som der er indgået 
driftsaftale med. De private fritidstilbud er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven. 
Budgetterne for de private fritidstilbud er dannet med udgangspunkt i de aftalte 
børnetal.  

17.023 
 

05.25.19/ 
05.25.10 

Fællesudgifter for private institutioner 
Her er udgifter til fripladser (0,7 mio. kr.) og søskenderabat (1,3 mio. kr.) for børn i 
de private fritidstilbud. Søskendetilskud skal konteres på funktion 05.25.10 

2.026 

05.25.19 Idrætten Privat fritidshjem og fritidsklub. 
 
Furesøgård Privat fritidsklub. 
 
Fuglsang Privat fritidshjem. 
 
Solhøjgård Privat fritidshjem. 
 

5.382 
 

5.764 
 

2.448 
 

1.404 

03.22.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL) 
Her aflønnes leder og medarbejdere i KIL.  
I budget 2019 er givet 1,0 mio. kr. til støtte til arbejdet med at inkludere flere børn.  
 
En del af budgetforslaget USU1/UDF2 går ud på at rykke PPR 6-18 års indsatsen tæt-
tere ud på skolerne, og derfor er det besluttet at flytte ”PPR 6-18 års området” fra 
det samlede PPR område (i Center for børn og voksne) over i skoleområdet (Center 
for dagtilbud og skole) fra 1. januar 2019. Budgetterne hertil er endnu ikke flyttet fra 
aktivitetsområdet ”Børn og unge med særlige behov” til ”Skoler og FFO”, og derfor 
står budgettet fortsat på UDF. Frem mod 1. januar 2019 vil medarbejdere og budget 
blive flyttet fra UDF (PPR området) til KIL 

7.624 

05.25.16 Skolelandbruget 
Skolelandbruget er en kommunal institution beliggende i Stavnsholt. Der er fire an-
satte, hvoraf den ene er leder og uddannet naturvejleder. Herudover er der ansat 
yderligere en naturvejleder på skoleområdet, som delvist arbejder med udgangs-
punkt i Skolelandbruget. I 2019 vil der ansat en dyrepasser, der delvist vil blive fi-
nansieret af frigivne midler vedr. Naturstøttepunktet Hjortøgård.  
 
Skolelandbruget tilbyder aktiviteter, som retter sig mod dagtilbud og skoler, og som 
understøtter læring omkring naturen og landbruget. Tilbuddene målrettes lære-
planstemaer på dagtilbudsområdet og fælles mål på skoleområdet inden for rele-
vante områder. Skolelandbruget beskæftiger sig med den dyrkede natur 
og supplerer dermed Naturskolen ved Fiskebæk, som har tilbud der understøtter 
læring omkring den ”vilde” natur i form af skov og sø. 
 
Derudover har Skolelandbruget en kulturel funktion, hvor der tilbydes børn 
og voksne oplevelser omkring dyr og landbrug ved arrangementer i udvalgte week-
ender over året.  Frivillige deltager løbende i arbejdet på Skolelandbruget og med-
virker ved afviklingen af særlige arrangementer - f.eks. høstmarkedet. 
 
Fra skoleåret 2014-15 er der etableret skolehaver i tilknytning til Skolelandbruget. 
Haverne er udviklet via fondsmidler i et samarbejdet med "Haver til Maver" og dri-
ves af en medarbejder fra Skolelandbruget. 

1.446 
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Skolerne og FFO’erne 
 

385.643 
-2.405 

Skolernes og FFO’ernes budgetter 
Skolernes og FFO’ernes budgetter dannes på baggrund af "Principper for ressourcefordeling til 
skoler og FFO” (se tidligere afsnit). Skolernes og FFO’ernes budgetter for 2019 er endnu ikke 
tilrettet på baggrund af det aktuelle elevtal, ligesom de vedtagne budgetbesparelser endnu ikke 
er fordelt ud på skolerne.   er    
 
Den enkelte skoles og FFO’s budget er opdelt i tre delbudgetter – løn, driftsramme og indvendig 
vedligeholdelse.  
 

 

Lyngholmskolen og FFO 
 

58.519 
-304 

03.22.01 
 
 
 
 

Lyngholmskolen – undervisning (inkl. Furesøskolen) 
• Løn  46.131  
• Driftsramme 2.708  
• Indvendig vedligehold 241  

 

49.141 
-172 

 

03.22.05 
 
 
 
 

Lyngholmskolen FFO (FFO I + II + III) 
• Løn  8.198 
• Driftsramme 866 
• Indvendig vedligehold 70 

 

9.267 
-132 

 

Stavnsholtskolen og FFO  
 

49.180 
-248 

03.22.01 
 
 
 
 

Stavnsholtskolen – undervisning 
• Løn  40.763 
• Driftsramme 2.077 
• Indvendig vedligehold 152 

 

43.174 
-184 

03.22.05 
 
 
 
 

Stavnsholtskolen FFO (FFO I + II + III) 
• Løn  5.942 
• Driftsramme 419 
• Indvendig vedligehold 45 

 

6.006 
-64 

Solvangskolen og FFO  
 

39.550 
-225 

03.22.01 
 
 
 
 

Solvangskolen – undervisning  
• Løn  33.833 
• Driftsramme 2.079 
• Indvendig vedligehold 158 

 

36.256 
-187 

 

03.22.05 
 
 
 
 

Solvangskolen FFO (FFO I + II + III) 
• Løn  2.979 
• Driftsramme 245 
• Indvendig vedligehold 32 

 
 
  

 

3.294 
-38 
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Hareskov Skole og FFO  
 

52.716 
-373 

03.22.01 
 
 
 
 

Hareskov Skole – undervisning  
• Løn  38.111 
• Driftsramme 2.263 
• Indvendig vedligehold 136 

 

40.712 
-203 

03.22.05 
 
 
 
 

Hareskov Skole FFO (FFO I + II + III) 
• Løn  10.506 
• Driftsramme 1.236 
• Indvendig vedligehold 91 

 

12.003 
-170 

 

Lille Værløse Skole og FFO  
 

49.579 
-233 

03.22.01/
03.22.05 
 
 
 
 

Lille Værløse Skole – undervisning (inkl. Autismeafdelingen) 
• Løn  39.452 
• Driftsramme 2.047 
• Indvendig vedligehold 171 

 

41.797 
-127 

03.22.05 
 
 
 
 

Lille Værløse Skole FFO (FFO I + II + III) 
• Løn  6.818 
• Driftsramme 752 
• Indvendig vedligehold 106 

 

7.780 
-106 

Syvstjerneskolen og FFO  
 

60.319 
-482 

03.22.01/
03.22.05 
 
 
 
 
 

Syvstjerneskolen – undervisning (inkl. ADHD-afdelingen) 
Indeholdt i driftsrammen er 72.580 kr. til vedligehold af skolens festsal. 
• Løn  47.222 
• Driftsramme 2.720 
• Indvendig vedligehold 130 

 

50.330 
-258 

03.22.05 
 
 
 
 
 
 

Syvstjerneskolen FFO (FFO I + II + III) 
• Løn  8.628 
• Driftsramme 1.032 
• Indvendig vedligehold 104 

 

9.989 
-224 

Søndersøskolen og FFO  
 

-59.783 
-460 

03.22.01 
 
 
 
 
 
 

Søndersøskolen – undervisning  
Heraf Søndersøskolen-Furesøskolen 7,3 mio. kr. Indeholdt i driftsrammen er 13.380 
kr. til Historisk Værksted. 
• Løn  44.444 
• Driftsramme 2.617 
• Indvendig vedligehold 199 

 

47.524 
-264 
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03.22.05 
 
 
 
 

Søndersøskolen FFO (FFO I + II + III) 
• Løn  10.631 
• Driftsramme 1.317 
• Indvendig vedligehold 114 

 

12.258 
-196 

Egeskolen  
 

15.998 
-81 

03.22.01 
 
 
 
 

Egeskolen er en 10. klasse-skole, der ligger på Jonstrup Gl. Seminarium.  
• Løn  15.047 
• Driftsramme 814 
• Indvendig vedligehold 56 

 

 

Furesø Ungdomsskole 
 

3.850 
-17 

03.38.76 
 
 
 

Furesø Ungdomsskole opretter samlet set ca. 100 hold om året for de 13-17-årige. 
Undervisningen foregår på kommunens skoler, i svømmehaller m.v. Ungdomsskolen 
tilbyder bl.a. knallertundervisning. 
• Løn  3.119 
• Driftsramme 684 
• Indvendig vedligehold 30 

 

 
 
 
 

 
 

Takster – FFO’erne 

 
Taksterne fremskrives år med den generelle med den generelle fremskrivningsprocent. Taksterne for FFO I, 
II og III i 2019 er således fremskrevet med 2,0 pct. i forhold til 2018-taksterne.  
  
Tabel USU.7 Forældretakster 2019 i FFO I-II-III. 
 2018 

(2018-p/l) 
2018 

(2019-p/l) 
2019 

(2019-p/l) 
Difference ml. 
2018 og 2019 

Nominel ændring 
I kr./pct. 

FFO I 1.426 1.455 1.455 29 kr./ 2,0 pct. 
FFO II 501 511 511 10 kr./ 2,0 pct. 
FFO III 309 315 315 6 kr./ 2,0 pct. 
Kilde: Takstberegningen for 2018 og 2019, Budgetafdelingen. 
 
Bruttodriftsudgift for FFO’erne 
Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejen-
domsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag 
ved mellemkommunal afregning med andre kommuner. 
 
Tabel USU.8: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i FFO i 2019*. 
Hele kr. 2018 

(2018-p/l) 
2019 

(2019-p/l) 
FFO I (1.-3. kl.) 32.112         31.884  
FFO II (4.-6. kl.) 14.964         14.892  
FFO III (7.-9. kl.) 10.956         11.064  
Kilde: Takstberegningerne 2018 og 2019, Budgetafdelingen. 
Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er ekskl. moms og inkl. støtte. 
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Udvalg for kultur, fritid og idræt 

 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet 
• Budgetmærkninger til aktivitetsområde Udvalgspuljer 
• Budgetmærkninger til aktivitetsområde Idræt 
• Budgetmærkninger til aktivitetsområde Kultur 
• Budgetmærkninger til aktivitetsområde Folkeoplysningen 
 
 
 
Bevillingsoversigt 2019 - 2022 
Oversigter over: 

1a. Budgetvedtagelsen for 2019, hvoraf fremgår de korrektioner, der er indarbejdet i Økonomisystemet 
 
Aktivitetsområde opdelt: 
 2a. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområde (Kapitalmiddel) 
 
 Bevillingsoversigt for hvert aktivitetsområde: 
 2b.  Aktivitetsområde Udvalgspuljer 
 2c. Aktivitetsområde Idræt 
 2d.  Aktivitetsområde Kultur 
 2e.  Aktivitetsområde Folkeoplysningen 
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Udvalg for kultur, fritid og idræt 
 
 
Politikområdets indhold 
Udvalg for kultur, fritid og idræt stiller faciliteter 
til rådighed og yder økonomisk støtte til forenin-
ger og aktiviteter inden for idræt, kultur og folke-
oplysning. Udvalgets budget omfatter desuden 
driften af kommunens biblioteker og kulturinsti-
tutioner.   
 
Idræt: 
Drift af kommunens idræts- og fritidsanlæg. 
 
Kultur: 
På Kulturområdet er udvalgets ansvarsområde 
kultur i bred betydning - dels som kunstneriske 
udtryksformer og oplevelser, dels som kulturarv 
og livsmåder. Hertil kommer drift af kommunens 
kulturelle institutioner og administration af til-
skud til kommunens kulturelle foreninger. 
 
Folkeoplysningen: 
Tildeling af tilskud via kommunens Folkeoplys-
ningsudvalg. 
 
Aktivitetsområde Idræt 
Opgaver 
Driftsopgaverne på idrætsområdet vedrører føl-
gende områder/anlæg: 
• Svømmehalsområdet med to svømmehaller 

og én svømmesal  
• Søsportsanlæg og søbad ved Furesøbad 
• Bådudlejningen ved Farum Sø 
• Tilskud til drift af Bådfarten på Furesøen 
• Multihallen Farum Arena med tre haller, to 

sale samt VIP-lounge 
• Haller og sale knyttet til folkeskoler, herunder 

ny hal i Søndersø 
• Right To Dream Park (tidligere Farum Park), 

fodboldstadion med plads til ca. 10.000 til-
skuere 

• 8 fodboldanlæg med i alt 21 græsfodboldba-
ner, 4 kunstgræsbaner, 4 grusbaner samt di-
verse baner til børnefodbold. Der er desuden 
atletikfaciliteter på tre af anlæggene. Dertil 

kommer parkeringsarealer og offentlige 
grønne arealer   

• Drift af tennisbaner/-anlæg 
• Hundetræningsbaner, petanquebaner, 

bowlsbaner samt arealer til ridning   
• En række mindre fritidsejendomme, bl.a. 

kommunale spejderhytter 
• Fritidsvejledningen 
 
Aktivitetsområde Kultur 
Opgaver 
• Kulturinstitutioner: Biblioteker, museer, mu-

sikskole, Kulturhuset Galaksen og Kulturhuset 
i Farum    

• Kulturejendomme: Musikøverummet Billen, 
Skovhuset, Satellitten og de 4 forsamlingshu-
se Ellegården, Jonstruphus, Smedegade 5 og 
Annexgården          

• Større kulturelle samarbejder 
• Biografvirksomhed 
• Teatervirksomhed  
• Kulturelle foreninger 
• Formidling af kulturbegivenheder. Koordine-

ring og rådgivning  
• Tværgående og tværkommunale kulturpro-

jekter, herunder KulturMetropolen 2016 -
2019 

• Kulturelle tiltag for unge 
• Ungekulturhus  
• Kultur- og Aktivitetscenter Stien 
• Turisme 
 
Udvalget uddeler hvert år Kulturprisen og Talent-
prisen for unge.  
 
Fritidspolitik 2013-2018 
Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 
Fritidspolitikken blev vedtaget af Kultur-, Fritids- 
og Idrætsudvalget den 22. august 2013 og af By-
rådet den 4. september 2013. 
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Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefalede i 
januar 2017 over for Økonomiudvalget og Byrå-
det, at Fritidspolitik 2013-2017 blev forlænget til 
og med 2018, idet udvalget i 2017 vægtede en 
tættere dialog med kultur-, fritids- og idrætsaktø-
rer højt. Byrådet tiltrådte anbefalingen den 1. 
februar 2017. 
Der arbejdes p.t. på en ny politik, der forventes 
vedtaget i 3. kvartal 2019 og efterfølgende im-
plementeret. Ind til da udstikker den nuværende 
politik følgende retning: 
 
 
Vision for kultur-, fritids- og idrætsområdet 
Furesø Kommune skal være en kreativ kultur-, 
fritids- og idrætskommune med et stadigt rigere 
udbud af tilbud og muligheder for udvikling af 
nye foreninger, aktiviteter, tilbud og samarbejds-
former. 
Fritidspolitikken skal understøtte og opmuntre til 
et stærkt og varieret kultur-, fritids- og idræts-
miljø i kommunen og være en af grundpillerne i 
opbygningen af en ny furesøidentitet. 
Kommunen ønsker at fastholde og gerne øge den 
høje deltagelse i aktiviteter. Både fordi det skaber 
stærke, udviklende og meningsfulde fællesska-
ber, og fordi det styrker sundheden for såvel børn 
som voksne. 
 
Kommunen ønsker: 
• At tilvejebringe de rammer der skal til, for 

både at fastholde og udvikle det høje frivilli-
ge engagement og medlemskaber af klubber 
og foreninger. Det gælder ikke mindst børn 
og unge, der som en naturlig del af deres op-
vækst skal sikres kropslig og kreativ inspira-
tion. 

• At styrke vores lokale kulturinstitutioner, så 
de i endnu højere grad kan medvirke til dan-
nelse, fællesskab, refleksion og kreativitet. 

• At sikre en konsekvent brugerinddragelse af 
den folkeoplysende virksomhed gennem et 
bredt sammensat Folkeoplysningsudvalg og 
via samrådene. 

• At sætte rammerne, men sikre armslængde-
princippet – bl.a. ved uddelegering af puljer 
og kompetencen til at godkende foreninger 
og fordele lokaler til Folkeoplysnings-
udvalget. 

 
Politiske hovedspor 
• Synlighed for borgerne 
• Værdsættelse af det frivillige foreningsliv 
• Børne- og ungekultur – for flertallet og for 

de udsatte børn og unge 
• Fyrtårne, der kan sætte kommunen på land-

kortet 
• Muligheder for den selvorganiserede idræt 

og kultur    
 
Fokusområder 
• Aktive byrum 
• Synliggørelse 
• Værdsættelse 
• Partnerskaber 
• Faciliteter 
• Aktiviteter for børn 
• Levende ungdomskultur 
• Fyrtårne 
• Flere tilbud til handicappede unge 
• Flere tilbud til udsatte unge 
 
Aktivitetsområde Folkeoplysning 
Furesø Kommunes politik for det folkeoplysende 
område tager udgangspunkt i kommunens Fri-
tidspolitik, som også indeholder kommunens 
politik på det Folkeoplysende område. 
 
Opgaver 
Opgaverne under Folkeoplysningsområdet forde-
ler sig som beskrevet nedenfor. Hovedparten af 
beslutningskompetencen er lagt ud til kommu-
nens Folkeoplysningsudvalg (FOU) som: 
 
• Udstikker de økonomiske rammer for at:  

o Sikre rammerne for, at børn, unge og 
voksne kan etablere og tage del i den frie, 
folkeoplysende virksomhed 

o Fastsætte og fordele en årlig beløbsram-
me til den folkeoplysende voksenunder-
visning og det frivillige, folkeoplysende 
foreningsarbejde 

o Fastsætte regler og retningslinjer for til-
skud, herunder ansøgningsfrister og 
formkrav til ansøgninger 

o Træffe afgørelse i forhold til, om aktivite-
ter er tilskudsberettigede 
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o Føre tilsyn med, at tilskud til aktiviteter er 
anvendt efter de fastsatte regler. 

 
• Yder tilskud til den folkeoplysende voksenun-

dervisning.  
o Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel 

herunder: 
 Fastlæggelse af ansøgningsfrister og 
formkrav til ansøgning om tilskud 
 Vægtning mellem fag og emner med hen-
syn til tilskud 
 Afgørelser af, om undervisning er til-
skudsberettiget 
 Tilsyn med, at tilskud til undervisning er 
anvendt efter de fastsatte regler 
 Opkrævning af mellemkommunale beta-
linger. 

 
• Lokaleanvisning 

o Retningslinjer for anvisning af lokaler til 
den folkeoplysende voksenundervisning 

o Retningslinjer for anvisning af lokaler til 
det frivillige, folkeoplysende foreningsar-
bejde. 

 
• Lokaletilskud  

o Regler om lokaletilskud til den folkeoply-
sende voksenundervisning 

o Regler om lokaletilskud til det frivillige, 
folkeoplysende foreningsarbejde.  

 
Målgrupper 
Målgrupperne på Kultur- og Idrætsområdet er 
borgere i alle aldersgrupper, der dyrker organise-
ret og/eller uorganiseret idræt, samt kommunens 
borgere og folkeoplysende foreninger, som be-
nytter kommunens mange kultur- og fritidsfacili-
teter. Der er desuden fokus på udenbys borgere 
med henblik på turisme. 
 
Lovgrundlag  
Folkeoplysningsloven, Lov om Biblioteksvirksom-
hed, Museumsloven og Arkivloven, Teaterloven, 
Filmloven og Lov om musik.  
 
Opmærksomhedspunkter i 2019 og overslagså-
rene  
Inden for den nuværende budgetperiode vil te-
maerne fra Byrådets Arbejdsprogram ”Fortsat 

fremgang for Furesø” være retningsgivende. Lige-
ledes vil udarbejdelse og den efterfølgende im-
plementering af en ny politik på området kræve 
et skærpet fokus.   
 
Byrådets arbejdsprogram og FN’s verdensmål: 
Budgettet afspejler de politiske initiativer der 
igangsættes jf. Byrådets arbejdsprogram. Imple-
menteringen af arbejdsprogrammets indsatsom-
råder afrapporteres politisk. I afrapporteringen 
tages der konkret stilling til økonomien og de 
budgetmæssige konsekvenser der er knyttet til 
de enkelte initiativer. Arbejdsprogrammets initia-
tiver bidrager – ligesom de løbende arbejde i 
udvalget – til opfyldelsen af FN’s verdensmål.  
 
 
Budgetvedtagelsen 
Den 10. oktober 2018 vedtog Byrådet budget 
2019-2022. Budgetvedtagelsen indebærer, at 
udvalgets driftsbudget nedjusteres med 1,4 mio. 
kr. i perioden.    
 
 
Effektiviseringer i 2019 i vedtaget ved budget 
2019-2022 

2019 
(1.000 

kr.).  

Effektiviseringsforslag:  
Tilpasning af åbningstider og prioritering af 
tilskud (KFIU 1) -600 
Forenkling og afbureaukratisering (KFIU`s 
andel) – ØU 1 -61 
Justering af ledelsesstruktur på tværs af orga-
nisationen (ØU 2) -500 
Reduceret prisfremskrivning ift. KL`skøn (ØU 
3) -235 

Samlet vedtaget effektiviseringer i 2019 -1.396 
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ALLE AKTIVITETSOMRÅDER 
 

 
 
Tabel 1: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget korrigeret budget 2018 og budget 2019-2022 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Aktivitetsområde 
 

Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt 82.448 101.539 -19.385 82.154 81.755 81.755 81.734 
Udvalgspuljer 
Idræt 
Kultur 
Folkeoplysningen  

991 
23.325 
41.504 
16.628 

1.139 
30.687 
52.586 
17.127 

0 
-7.494 

-11.755 
-136 

1.139 
22.193 
40.831 
16.991 

1.139 
22.893 
40.732 
16.991 

1.139 
22.893 
40.732 
16.991 

1.139 
22.887 
40.717 
16.991 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. november 2018 
 
Udvalget for kultur, fritid og idræts samlede budget er fordelt på 4 aktivitetsområder, og budgetbemærk-
ningerne er derfor inddelt i de områder. I tabellen ovenfor fremgår budgetfordelingen mellem de 4 aktivi-
tetsområder.  
 
Anlæg: 
I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte 
anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad vedr. anlægsprogrammet.    
 
Tabel 2: Oversigt over Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsbudget 2019-2022   

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. 
 

Budgetoverslagsår 
2019 2020 2021 2022 

 ----- Netto ----- 
Projekter 3.600 4.050 500  
Lysmaster Farum Park  1.800   
Modernisering af idræts- og fritidsanlæg – projektering af renove-
ring af Værløsehallerne 

 
300 

   

Værløse Svømmehal – ny trappe til vandrutchebane 800    
Renovering af kunstgræsbane i Farum Øst 2.000 1.750   
Galaksen 500 500 500  
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AKTIVITETSOMRÅDE: UDVALGSPUJLER 
 

 

 
Tabel 3: Udvalgspuljer 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
Budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
 

Aktivitetsområde  
 

Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 
DRIFT 991 1.139 0 1.139 1.139 1.139 1.139 
Fokuseringspuljen 
Tilskud 
Underskudsgarantier 
Skoletjenesten 

186 
329 
132 
344 

201 
486 
130 
335 

0 
0 
0 
0 

201 
486 
130 
335 

201 
486 
130 
335 

201 
486 
130 
335 

201 
486 
130 
335 

        
        
Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD 12. november 2018 
 
Puljer til det folkeoplysende område er budgetteret under folkeoplysningen.  
 
 
03.35.64 Andre kulturelle opgaver  
 Fokuseringspuljen         201 
 Puljen skal sikre et kulturelt fokus og bedre samspil mellem kommunens kultu-

relle institutioner. 
Udvalget har ud af puljen reserveret 90.000 kr. til kommunens deltagelse i 
KulturMetropol-Copenhagen samt 75.000 kr. til forhøjelse af Skovhusets 
driftsbudget i 2018, 2019 og 2020. 
Det resterende budget er afsat som central driftsramme. 
 

 

 Skoletjenesten 335 
 Ved budgetvedtagelsen 2016-2019 er der bevilget midler til at fastholde Mu-

seets skoletjeneste i kommunen.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedjuste-
ret med 15.000 kr. pga en reduceret prisfremskrivning ift. KL`s skøn. (ØU 3) 
 

 

 Ungepenge puljen 215 
 Ud af den samlede bevilling (fra Ungekulturhuset)er der reserveret ca. 0,2 mio. 

kr. til UngePengePuljen, som støtter projekter arrangeret af og for unge. Tilde-
ling af puljemidler afgøres administrativt jf. gældende retningsliner.  
 

 

 
 

 

 Tilskud   257 
 Udvalget har i november 2018 besluttet, hvilke foreninger m.m. der fortsat 

skal modtage tilskud i 2019 og 2020. Udvalget har desuden besluttet, hvilke 
faste tilskud der skulle bevilges som underskudsgaranti.  
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 Kulturelt Samråd, Furesø Forenings Festival  9 
 
 
 

Kulturelt Samråd har i mange år afholdt foreningsfestival i Farum Kulturhus, 
hvor de deltagende foreninger viser, hvilke tilbud den enkelte forening har til 
borgerne. 
I 2017 deltog 28 foreninger i arrangementet, som blev afholdt ifm. indvielsen 
af det nye rådhus. 
Tilskuddet gives som hel/delvis finansiering af festivalen.  

 

  
Kulturelt Samråd 

 
16 

 Driftstilskud til Kulturelt Samråd Furesø, der er en paraplyorganisation for de 
kulturelle foreninger i Furesø Kommune. Kulturelt Samråd har eget lokale i 
Kulturhuset i Farum og er arrangør af den årlige foreningsfestival. Kulturelt 
Samråd mødes med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget én gang årligt.  
                                                              

 

   
 Furesøens Idræts Råd 9 
 Furesøens Idræts Råd er en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Fure-

sø Kommune. Tilskuddet gives som et aktivitetstilskud til gennemførelse af 
arrangementer og opretholdelse af et højt aktivitetsniveau. 
 

 

   
 Tilskud til Billedskolen i Farum 75 
 
 
 
 
 
 

Adresse: Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 
Tilskud til den folkeoplysende forening Billedskolen i Farum, som tilbyder un-
dervisning til børn og unge fra 1. til og med 9. klassetrin. 
Undervisningen er delt op i forårs- og efterårssæson.  
I efterårssæson 2018 bliver alle hold undervist inden for tegning, maleri, akva-
rel, arkitektur, design og foto. 
Tilskuddet udbetales én gang årligt.  
 
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i okt. 2012, ifm. tildeling af faste 
tilskud for 2013 og 2014, at kommunens 2 billedskoler skulle sidestilles øko-
nomisk. 
 

Udvalgte nøgletal m.m. for Billedskolen i Farum i 2017 
63 elever på 8 hold 
Elevindbetalinger: 38.000 kr.  
Tilskud fra Furesø kommune: 90.000 kr.  
Indtægter i alt: 129.074 kr.  
Udgifter i alt: 156.251 kr.  
Merforbrug: 27.177 kr.  
Afholdt 2 udstillinger 
5 undervisere 
Sommerferieaktiviteter 2017: 2 hold med i alt 20 børn 

 
Udvalgte nøgletal m.m. for  2018 
Hvert hold undervises 14 gange á 2 t 30 min. 
Pris: Forår 2018, 600 kr.   Efterår 2018, 700 kr. 
64 elever på 8 hold 
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Sommerferieaktiviteter: 3 hold med i alt 36 børn 
 
Skovhusets Skole for Kunst, Design og Arkitektur                                        
Tilskud til Skovhusets Skole for Kunst, Design og Arkitektur, som tilbyder kurser 
for børn og unge i alderen 8 til 16 år.   
Undervisningen er delt op i forårs - og efterårssæson.  
I efterårssæson 2018 undervises i grafik/maleri, tegning og maleri. 
Tilskuddet udbetales én gang årligt. 
     
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i okt. 2012, ifm. tildeling af faste 
tilskud for 2013 og 2014, at kommunens 2 billedskoler skulle sidestilles øko-
nomisk. 
 

Udvalgte nøgletal m.m. for Skolen for Kunst, Design og Arkitektur i 2017  
 52 elever på 6 hold  
Elevindbetalinger: 47.200 kr.  
Tilskud fra Furesø Kommune: 90.000 kr.  
Indtægter i alt: 137.200 kr. 
 Udgifter i alt: 130.326 kr.  
Mindreforbrug: 6.874 kr. 
3 undervisere  
Afholdt 1 udstilling i Skovhuset 
7 elever var optaget på den censurerede udstilling ”Portræt Nu” 
6 elever var optaget på den censurerede udstilling ”Vårsalongen”  
Sommerferieaktiviteter 2017: 4 hold med i alt 40 børn 

 
Udvalgte nøgletal m.m. for 2018 
Skolens elev Klara Blaunfeldt modtog Talentpris 2018 
Hvert hold undervises 10 gange á 2 t 25 min. – pris: 1.000 kr.    
66 elever på 6 hold 
 Sommerferieaktiviteter: 4 hold med i alt 39 børn 

                                                                             
 Skolekorene i Furesø                                                                                                    18 
 Én gang om året afholdes en fælles kordag for skolekorene i kommunen. Da-

gen afsluttes i Galaksen med en koncert for forældre og andre interesserede. 
I 2018 deltog 90 korbørn fra 5 skoler sammen med deres korledere. 
Tilskuddet dækker primært honorar til dirigent og musikere samt udgifter til 
Galaksen. 
 

 

 Furesø Kunstforening 14 
 Furesø Kunstforening afholder udstillinger i Farum Kulturhus. I sæsonen 

2017/2018 blev der afviklet 4 udstillinger. Desuden blev der vist 2 film i samar-
bejde med Grafen. 
Tilskuddet går til afholdelse af udgifter ifm. udstillingerne, bl.a. forsikring, fer-
nisering, tryk og udsendelse af invitationer. Tilskuddet kan også bruges til af-
holdelse af åbne kulturelle arrangementer.  
 

 

 Galaksen, Musikalsk legestue 13 
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 Galaksen har i 2017 afholdt børnerytmik med ca. 80 deltagere pr. gang. Børne-
rytmikken blev afviklet med 3 opdelte hold for de 1-4 årige.  
Holdene, som mødtes 7 gange i sæsonen oktober-april, var under ledelse af en 
rytmikpædagog, og to frivillige fra Astronauterne hjalp med det praktiske. Til-
skuddet går til delvis aflønning af rytmikpædagogen. 
 

 

 Jonstrup Jazzfestival, børneaktiviteter         9 

 Foreningen Jonstrup Jazz har gennem 23 år afholdt Jonstrup Jazzfestival på 
Jonstrup Gl. Seminarium. Festivalen løber over en weekend i august. 
Ud over jazzkoncerter bliver der afviklet en lang række aktiviteter for børnene. 
I 2018 deltog ca. 300 børn i aktiviteterne, som havde fokus på musik, kreative 
aktiviteter og samvær. 
Tilskuddet gives til udgifter i forbindelse med afholdelse af børneaktiviteter. 
 

 

 Farum Gymnastikforening, Furesø Sommer Workout + parkour f. børn/unge                                       12 
 Furesø Sommer Workout blev afholdt første gang i sommeren 2012 i et samar-

bejde mellem Farum Gymnastikforening og Swingtime. I sommerferien 2018 
blev arrangementet afholdt på boldbanen ved siden af Farum Arena i alt 7 
gange med instruktører fra Farum Gymnastikforening, Jens Werner Dans, Vær-
løse Gymnastik og Smiley Fitness. Der var ca. 100 deltagere pr. gang – dog 200 
den sidste gang. 
Parkour blev afholdt 7 gange, og der deltog 10 -25 børn og voksne pr. gang.  
Tilskuddet gives til dækning af udgifter til instruktører, PR, T-shirts m.m. 
Furesø Kommune stiller podier, musikanlæg og areal til rådighed. 
 

 

 Farum Koret, Forårs- og Julekoncert                      13 
 Koret har gennem flere år afholdt forårskoncert og julekoncert i Stavnsholtkir-

ken. Ved koncerterne er der gratis adgang. 
Til forårskoncerten i 2017 var der ca. 150 tilhørere og til julekoncerten ca. 200 
tilhørere. Tilskuddet dækker bl.a. udgifter til honorar til dirigent, akkompag-
nement og solister samt koncertprogrammer og noder. 
 

 

 Integrationsrådet, Farverige Furesø      9 
 Integrationsrådet har i flere år afholdt arrangementet i Farum Kulturhus, hvor 

Furesøs borgere har mulighed for at møde medborgere, der har rødder uden 
for Danmark. Der er underholdning med musik, dans og teater, og der serveres 
mad fra forskellige lande. I 2018 var der ca. 2.500 til arrangementet, hvor bl.a. 
Den Kinesiske Forening og borgere med forskellige etniske baggrunde deltog.  
Integrationsprisen uddeles ifm. Farverige Furesø.  
 

 

   
 Samrådet af Jazzbands, Jazzkoncerter i Galaksen    18 
 Samrådet af jazzbands startede i september 2012 med at afholde jazzkoncerter 

i Galaksens foyer på lørdag formiddage. De medvirkende bands har alle til-
knytning til Furesø Kommune. I 2017 blev der afholdt 8 koncerter med ml. 20 
og 90 tilhørere pr. koncert. 
Tilskuddet gives til honorarer til musikere samt dækning af KODA-afgifter. 
 

 

 Spil Dansk i Furesø 37 
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 Hvert år i oktober fejres dansk skrevet og dansk komponeret musik i hele lan-
det. Fejringen ligger især i uge 44 og på selve Spil Dansk Dagen, den sidste 
torsdag i oktober. Foreningen Spil Dansk i regi af KODA står for fejringen. Lan-
dets kommuner kan tilknytte sig som partnere – Spil Dansk Kommuner. Formå-
let for Furesø med at deltage som Spil Dansk Kommune er, at musikfestivalen 
giver anledning til dels et tættere samarbejde med kommunens mange og 
meget forskellige musikaktører og dels, at musik og sang er gode måder at give 
berigende oplevelser for borgerne i fællesskab på. Musikfestivalen præsente-
rer både professionelle musikere og amatørmusikere. I 2017 var der 18 pro-
gramsatte arrangementer.   
  

 

 Big Dipper Band, Jazz på Furesøbad 5 
 Big Dipper Band har gennem 14 år i samarbejde med Furesøbad afholdt arran-

gementet Jazz & Madkurv, hvor børn og voksne lytter til det store orkester. 
I 2018 blev arrangementet afholdt samtidig med Picnic Festivalen, så der var 
flere hundrede mennesker, der overværede koncerten.  
Tilskuddet gives til foreningens aktiviteter gennem året med henblik på afvik-
ling af Jazz & Madkurv. 
 

 

   
 Underskudsgarantier   130 
 Udvalget har i november 2018 besluttet, hvilke foreninger m.m. der fortsat 

skal modtage tilskud i 2019 og 2020. Udvalget har desuden besluttet, hvilke 
faste tilskud der skulle bevilges som underskudsgaranti.  
 

 

 Furesø Musikforening 27 
 Driftstilskud til Furesø Musikforening, som afholder sine koncerter i Galaksen.  

Tilskuddet udbetales én gang årligt.   
 
   

Udvalgte nøgletal   
Furesø Musikforening 

2017 

Koncerter 7 
Tilhørere pr. koncert  ca. 199 
Foreningsmedlemmer 251 

 

 

   
 Skovhuset, koncerter 9 
 Skovhusets musikudvalg har gennem mange år været ansvarlig for afholdelse 

af koncerter m.m.   
I 2017 blev der afholdt 3 koncerter med samlet 204 tilhørere. 
Tilskuddet går fortrinsvis til delfinansiering af honorar til musikere.  
 

 

   
 Jonstrup Jazzfestival 15 
 Foreningen Jonstrup Jazz har gennem 23 år afholdt Jonstrup Jazzfestival på 

Jonstrup Gl. Seminarium. Festivalen løber over en weekend i august. 
Ud over jazzkoncerter afholdes bl.a. kunstudstillinger og børneaktiviteter. 
I 2018 blev der solgt 1.245 billetter. 60-80 frivillige var hen over weekenden 
med til at afvikle festivalen.  
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Udbetaling af tilskuddet er afhængigt af antal solgte billetter og salg af mad og 
drikkevarer. 
 

 Fandango, revy 2 
 Foreningen har i flere år afholdt revy i Farum, bl.a. omhandlende lokale ”sa-

ger”. 
I 2018 blev der afviklet 7 forestillinger med 703 solgte billetter.  
Udbetaling af tilskuddet er afhængigt af antal solgte billetter. Tilskuddet udbe-
tales hvert andet år. 
 

 

 Teatergruppen Syvstjernen, årets forestilling 16 
 Teatergruppens medlemmer, som primært består af elever og forældre fra 

kommunens skoler, har årligt gennem 27 år opført en forestilling, som man 
forinden har øvet sig på i 3 måneder. 
I 2018 deltog 34 elever og 40 voksne fra Furesø og omegns skoler i forestillin-
gen ”Karaktermord”, som blev opført 3 gange med i alt 301 tilskuere.  
Tilskuddet går bl.a. til leje af lys og lyd, til kulisser, kostumer og honorar til in-
struktør. 
 

 

 Det Flydende Teater, forestilling på Bådfarten 24 
 Det Flydende Teater har gennem 11 år budt på musikdramatiske forestillinger 

på Bådfarten. I 2017 blev forestillingen ”Martyren Munk” opført 35 gange med 
en belægningsprocent på 97 (incl. fribilletter). Der blev solgt 1.555 billetter. 
Tilskuddet gives som delfinansiering til dækning af udgifter ifm. forestillinger-
ne. 
 

 

 Galaksens Borgerscene – teaterforestilling  (tidligere Mening med Livet)  13 
 I 14 intense dage arbejder de medvirkende, som alle er over 65 år, dagligt og 

intensivt med årets forestilling, som ved hjælp af professionelle instruktører 
sammensættes af de historier, de medvirkende selv bidrager med. Det bliver til 
en times teater om de oplevelser, der former os som mennesker, om det ved-
kommende og det væsentlige i livet og om tanker, der favner både livet og 
døden. 
Teaterprojektet har været afholdt 7 gange i et samarbejde mellem en instruk-
tør, en sangcoach, en koreograf og deltagerne. I 2018 delte 7 personer ud af 
deres livshistorier, som blev omsat til en meget personlig forestilling med mod, 
nærvær og mening.  
I 2018 blev der afviklet 6 forestillinger – heraf 2 for skolerne.  
 

 

 Galaksen – Teaterkoncert  (tidligere Stjernekamp) 
I 2017 blev der for tredje gang afholdt teaterkoncert i Galaksen ifm. Spil Dansk 
i Furesø. Teaterkoncerten blev afholdt i et samarbejde mellem Galaksen, Fure-
sø Musikskole og Furesø Ungdomsskole.  
De unge brugte 2 dage på at sætte et skævt og anderledes show sammen. 
Ved koncerten medvirkede 30 unge, hvoraf to fungerede som konferencier. 
Koncerten tiltrak ca. 80 tilhørere. Der var fri entré. 
Tilskuddet går til honorar til afvikler og tekniker, leje/afvikling af lyd m.m. 
 

19 

 Markering af 150-året for forfatteren Knud Hjortøs fødsel  5 



Furesø Kommune – Budget 2019 
Udvalg for kultur-, fritids- og idræt 

 
 

157 

 
Arbejdsgruppen ’Knud Hjortø 150’ er dannet med det formål at arbejde for en 
markering af 150-året i 2019. Gruppen har fået bevilget tilskud til delvis dæk-
ning af udgifter til opsætning af mindesmærke for Knud Hjortø samt afholdelse 
af kulturelle/litterære/historiske arrangementer, som bidrager til at fremme 
kendskabet til forfatteren samt hans værker, tid og betydning.  Projektet har 
tillige modtaget støtte fra Nordea.  
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AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT 
 

30.687 
-7.494 

 
Tabel 4: Idræt 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
Budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
 

Aktivitetsområde Idræt 
 

Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 
DRIFT 23.325 30.687 -7.494 23.193 22.893 22.893 22.887 
Central drift  5.587 6.070 -639 5.131 5.131 5.131 5.131 
Udendørsarealer  4.350 4.433 -152 4.281 4.281 4.281 4.281 
Idrætshaller  2.705 2.876 -201 2.675 2.675 2.675 2.669 
Farum Park 783 778 -13 765 765 765 765 
Svømmehaller 9.157 15.809 -6.490 9.319 9.319 9.319 9.319 
Mindre idræts- og fritidsejendomme 742 721 0 721 721 721 721 
        
Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. november  
 
 
 
Central Drift - Idrætsområdet 
 

6.070 
-639 

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg -608 
   
 Central drift 4.840 

-638 
   
 Posten omfatter lønninger til følgende personalegrupper  

• 2 administrativ medarbejder 
• 2 områdeansvarlige 
• 2 udviklings- og foreningskonsulenter 
• 0,5 projektansat konsulent 

4.484 

 Driftsramme 1.106 
-2 

 Budgettet dækker afholdelse af opgaver vedrørende den aktivitetsbestemte drift 
af idrætsfaciliteter samt andre tværgående opgaver. Bevillingen dækker bl.a. 
udgifter til den decentrale styring af alle ”selvbetjente” haller. 

 
Endvidere dækker budgettet udgifter til vedligehold af udenoms arealer, som 
hører under idrætsområdet, men som ikke direkte kan henføres til ét enkelt 
idrætsanlæg.   
 
Bevillingen er desuden afsat til centralt afholdte udgifter vedrørende den daglige 
drift af idrætsområdet, herunder tværgående aktiviteter og arrangementsaf-
hængige driftsudgifter. 

 
Endelig er der indeholdt udgifter til kørsel, administration og uddannelse. Ud-
dannelsesbudgettet dækker de ovennævnte medarbejdere, mens budgettet til 
administration dækker hele centraladministrationen af den driftsmæssige del af 
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idrætsområdet.  
   
 Sponsorindtægter m.v. fra kommunens idrætsanlæg -636 
 Byrådet godkendte den 28. marts 2012 frasalg af kommunens rettigheder til nav-

nesponsorat på Farum Park. FC Nordsjælland blev forpligtiget til at betale 0,6 mio. 
kr. pr. år for overtagelsen af denne rettighed. Samtidig overtog FC Nordsjælland 
også alle krav fra en kommende sponsor til aktivering af sponsoratet.  
 

 

 Furesø Fritidsvejledning - FV 353 
 Furesø Fritidsvejledning (FV) yder vejledning og kontingenttilskud til fritidsak-

tiviteter til kommunens ikke-aktive børn og unge. 
 
FV har særligt fokus på udsatte børn og unge i alderen 6 til 29 år.  
FVs kommunale samarbejdspartnere, bl.a. Integrationsteamet, Ungeindsat-
sen, Sundhedsplejen, skolerne, Furesø Sprogcenter, Børn og Familie og Fami-
liehuset sender henvendelser på børn og unge, der ikke er foreningsaktive. FV 
har desuden fortsat stort fokus på at integrere kommunens flygtninge i for-
eningslivet og er opsøgende i forhold til denne målgruppe med ugentligt fast-
lagt fremmøde på Satellitten til åben rådgivning for kommunens flygtninge. FV 
har ligeledes fokus på at styrke inddragelse af børn og unge med diagnoser og 
handicap i foreningslivet, hvilket sker i samarbejde med ovenstående kom-
munale samarbejdspartnere og de lokale foreninger. 
Henvendelser til Fritidsvejledningen kan også ske direkte fra familierne selv – 
dvs. en privat ansøgning. 
Furesø Kommune er en del af den Fælles Kommunale Idrætspulje i et fælles-
skab med 13 andre kommuner, hvor kommunens foreninger har mulighed for 
at søge midler til at starte aktiviteter op for børn og unge med funktionsned-
sættelser. 
I 2018 er Paragliding Danmark i Furesø blevet forhåndsgodkendt til et tilskud. 
 
Pr. 22.10.2018 har FV fået henvendelser på 188 børn/unge, 98 drenge og 90 
piger.  
Børnene er fordelt på 55 flygtningebørn/unge, 75 to-sprogede børn/unge og 
57 danske børn/unge. 
Der er givet kontingentstøtte til 42 børn/unge og 50 børn/unge har modtaget 
økonomisk støtte til deltagelse i Sommerferieaktiviteter. 
 
Puljer under Fritidsvejledningen 
Integrationspuljen 
Foreninger kan søge FVs Integrationspulje, hvis de ønsker at integrere en ud-
sat målgruppe i foreningen. Målgruppen kan f.eks. være psykisk sårbare, fysisk 
handicappede, overvægtige eller flygtninge. 
I 2018 har Børnebasket Furesø fået bevilget midler til fastholdelse af to-
sprogede børn og unge i foreningen. Hareskov-Værløse Tennisklub har fået 
midler til en følgeordning, der skal få flygtningebørn i gang med tennis. Farum 
Billedskole har fået midler til et forløb, som blev afholdt for Familiehusets 
familiegruppe. 
Senest har Farum Gymnastik Forening fået godkendt deres ansøgning til Inte-
grationspuljen. De vil oprette et hold, hvor foreningsuvante børn i alderen 9-
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12 år kan prøve kræfter med forskellige idrætsaktiviteter. En underviser fra 
Farum Gymnastik Forening vil være tovholder for holdet og tage med på be-
søg rundt i andre foreninger. De regner med at holdet starter op i slutningen 
af året.  
 
Fritidsguidepuljen 
For nogle børn kan mødet med en ny forening være meget overvældende, og 
det kan være grunden til, at de ikke kommer i gang. For at få del i Fritids-
guidepuljen skal foreningsstærke medlemmer tage godt imod de børn, som FV 
henviser til foreningen. 
 
Samarbejdsforløb med foreningslivet 
I 2018 er der blevet igangsat et projekt, der skal arbejde med fastholdelse og 
rekruttering af piger i alderen 13 år og opefter. Projektet skal forløbe hen over 
en 3½ årig periode i et samarbejde mellem FV, Furesø Idrætsråd, 9 lokale for-
eninger og deres specialforbund og Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt. Pro-
jektets tovholder vil være opsøgende i forhold til teenagepigerne for at blive 
klogere på, hvorfor de fravælger foreningslivet og bruge disse erfaringer til at 
uddanne trænere/frivillige til at skabe gode idrætsmiljøer for pigerne. 
Idrætsmiljøer - der kan inkludere pigerne i foreningernes forpligtende fælles-
skab og hjælpe dem til at tackle udfordringer som perfektionisme, social ulig-
hed og manglende robusthed. 
 
Følgeordning 
FV har siden 2016 samarbejdet med Red Barnet. Følgeordningen bygger på, at 
frivillige fritidsguider følger familierne ud til foreningen, hjælper med at gøre mø-
det med træner og nye klubkammerater til en god oplevelse samt motiverer til 
fastholdelse i foreningen. 
 
Sjov Lørdag 
FV samarbejder med Furesø Boligselskab, Farum Boldklub og Ungehuset i Farum 
Midtpunkt om afholdelse af Sjov Lørdag. Sjov Lørdag tilbyder indendørs fodbold i 
Bybækhallen 24 lørdage kl. 18-21 i perioden efterår til forår for alle unge mellem 
10 og 15 år. Sjov lørdag afsluttes inden jul og før påske med fodboldturnering og 
præmier. Der er gratis adgang og frugt til deltagerne hver gang. Der deltager ak-
tivt mellem 20 og 50 børn pr. gang og en del tilskuere. Træningen gennemføres af 
to trænere, og en tilsynsmedarbejder er til stede.  
 
Boksning 
FV samarbejder med Farum Bokseklub og Danmarks Idræts Forbund omkring 
boksning for unge primært fra Farum Midtpunkt området.  
 
Svømning, Bevægelseshold for børn 
FV samarbejder med Farum Familie Svøm og kommunens sundhedsplejerske om-
kring et bevægelseshold for børn med overvægt eller motoriske udfordringer. 
Holdet ligger fredage kl. 18.00-18.40 i Farum Svømmehal. Farum Familie Svøm 
stiller undervisere til rådighed. Henvisning til holdet kan foregår gennem FV eller 
sundhedsplejerskerne.  
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Musikundervisning for unge i Farum Midtpunkt 
Rotary Furesø har på ny ønsket at donere nogle midler for at sikre en aktiv fritid 
for børn og unge, som står uden for fritidslivet. Midlerne skal gå til et projekt, der 
skal afvikles i samarbejde med Furesø Musikskole, Furesø Ungdomsskole, FV og 
kommunens kulturkonsulent. Projektet er fortsat i en opstartsfase. 
 
Budgettet dækker udgifter til løn, aktiviteter og kontingentstøtte. 
 

 Pulje til idrætsanlæg 235 
 Pulje afsat til forbedring af kommunens fritidsfaciliteter i overensstemmelse 

med foreningernes konkret ønsker. Fordelingen sker i samarbejde med Folke-
oplysningsudvalget. 
 

 

 Udmøntning af besparelse vedr. driftsformer -110 
 I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev der i budgettet indlagt 

en rammebesparelse på 110.000, som følge af tilpasning af åbningstider og priori-
tering af tilskud (KFIU 1) 
 

 

  
 

 

Udendørsarealer – generelt  4.433 
-152 

  
Det udendørs idrætsareal omfatter: 

• 21 store græsbaner 
• 2 store grusbaner 
• 2 mindre grusbaner 
• 3 kunstgræsbaner med tilhørende atletikbaner   
• 1 opvisnings kunstgræsbane på Right To Dream Park  
• diverse mindre græsbaner 

 
Anlæggene er omkranset af trådhegn, men åbne for offentligheden i sæsonen. Alle leven-
de hegn og beplantning rundt om og ved disse anlæg hører med under idrætsområdet. 
Arealerne benyttes af Furesø Kommunes foreninger, skoler, institutioner samt til diverse 
udlejninger. 
 

 

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg  - Boldbaner 3.678 
-149 

   
 Driftsenhed udendørsarealer 20 
 Budget til uddannelse, befordring og repræsentation.  
   
 Vedligehold af boldbaner mv. 2.993 
 Størstedelen af bevillingen vedrører fast overførsel til Furesø Kommunes 

Driftsgård for køb af ca. 6.500 mandetimer pr. år samt leje af maskiner.  
 

Yderligere er der budgetteret med en ramme på 0,6 mio.kr. til baneplejemate-
riel, gødning, græs, m.m. Baneplejen er baseret på en gødningsplan, der er 
udarbejdet efter jordbundsanalyser, som foretages hvert andet år. Eftersåning 
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foretages 2- 3 gange årligt grundet meget intensiv benyttelse af græsboldba-
nerne. 
 
Oversigt over primære udendørs fritidsbrugere  

Forening Antal medlemmer 
i alt 

Under 25 år 

Farum Boldklub  1.176 1.032 
Værløse Boldklub       553 405  
Hareskov IF  676 539 
Kirke Værløse IF  181 122 
FC Jonstrup  29 29 
Bringe Boldklub Old Boys 33 0 
Farum Cats  42 28 
Kapow 29 0 
Farum Genscher Klub 19 12 
Total  2.738 2.167 

     Kilde: Medlemsindberetning i Det Centrale Forenings Register pr. 31.12.2017  
 

• FC Nordsjælland har råderet over 1 græs-træningsbane samt 70 % af 
primetime-tiden på kunstgræsbanen på stadion. 

• Lyngholm-Solvang-Stavnsholt-Hareskov samt Marie Kruse- skolerne 
benytter de udendørs græsbaner i dagtimerne. 

 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedjusteret 
med 80.000, som følge af tilpasning af åbningstider og prioritering af tilskud (KFIU 
1). 

  
 Renovering af boldbaner mv. 325 
 Budgettet dækker alle udgifter til hel eller delvis renovering af boldbaner, dvs. alle 

udgifter til renovering, som ligger udover den daglige vedligeholdelse. En anden 
betydelig udgift er reparation og vedligeholdelse af hegn, som fordeler sig i to ka-
tegorier: Trådhegn og levende hegn. 

 
Alt trådhegn efterses årligt og repareres, hvis nødvendigt. Der, hvor det vurderes 
økonomisk mest fordelagtigt, udskiftes eksisterende hegn til nyt. 

  
For at sikre levetiden på kunstgræsbanerne skal disse overfladerenses 1 gang pr. 
måned og dybdeluftes hvert andet år. 
Renoveringen af græsbanerne sker løbende, og efter en gennemgang med ekstern 
konsulent beslutter forvaltningen, hvilke baner der skal have en større renovering 
hvert år. 

 

   
 Materialer og rekvisitter 295 
 Budgettet dækker udgifter til reparation, vedligeholdelse og nyanskaffelser på og 

til udendørsarealerne. 
 
Bevillingen benyttes til indkøb af maling til opstrengning af baner, udskiftning af 
mål (1 sæt 11 mands- og 1 sæt 7-mands pr. år) samt udskiftning af net (ca. 20 sæt 
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pr. år).  
 

Yderligere er der udgifter til eftersyn, reparation samt nyindkøb af små maskiner, 
linjemale-maskiner, græsopsamler, vandingsvogne og andet småværktøj m.v. 

 Udlejning 
 

12 
-152 

 Indtægterne kommer primært fra udlejning af banerne samt diverse ekstra arbej-
de udført for lejere på Right To Dream Park.  

 

   
 Tennisklubber 788 
 Farum Tennisklub 

Ryttergårdsvej 135, 3520 Farum 
Matr. nr. 11 æ.  Bygningsareal 586 m2 
 
Værløse Tennisklub 
Lille Værløsevej 77, 3500 Værløse 
Matr. nr. 13 c g.  Bygningsareal 292 m2 
 
Kommunen råder over 11 udendørs tennisbaner i Farum og 13 i Værløse, hvoraf 
den ene i Farum er udlagt som Center Court. Selve driften af disse anlæg er udlagt 
til hhv. Farum Tennis Klub og Hareskov-Værløse Tennisklub. Bevillingerne er givet 
som selvforvaltningsrammer med overførselsadgang. 

 

 Faste udgifter  
 Udgifter til el til Værløse Tennisklub. 109 
   
 Ejendomsudgifter  678 
 Driften af udendørs baner varetages på baggrund af gældende selvforvaltningsaf-

tale. 
 

 

IDRÆTSHALLER: (excl. Farum Park) 2.876 
-201 

 Farum Arena 1.964 
-203 

 Stavnsholtvej 41, 3520 Farum 
Matr. nr. 3cb. Bygningsareal 10.540 m2 

Farum Arena er en multihal med en tilskuerkapacitet på 3.500 personer. 
Hallen kan også benyttes til afholdelse af messer, udstillinger, m.m. 
 
Farum Arena har nettobevilling på personale og driftsrammen. Dvs. inden for 
nettobevillingen kan evt. mer-/mindre indtægter modsvares med mer-/mindre 
udgifter. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedjusteret 
med 19.000 kr. som følge af forenkling og afbureaukratisering (ØU 1). 
 

 

   
 Personale 1.089 
 Posten omfatter lønninger til:              

• 1,0 Driftsleder 
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• 2,7 tekniske servicemedarbejdere 
 

   
 Driftsramme 875 

-203 
 Det budgetterede beløb er dels en rådighedsramme til almindelig indvendig ved-

ligeholdelse og dækker al den vedligeholdelse, der ikke vedrører klimaskærmen 
og faste installationer. Der er ligeledes afsat midler til servicekontrakter, hvoraf 
hovedparten er lovpligtige. 
 
Bevillingen omfatter også indkøb og vedligeholdelse af inventar og materialer, så 
som mål, kurve, m.m. 
 
Der er budgetteret med en samlet lejeindtægt på netto 203.000 kr.   
 

 

  
 HALLER             915 

 Skolehaller 899 
 Bevillingen er til udgifter i forbindelse med de aktiviteter, der foregår i de enkelte 

haller og sale, f.eks. mål, bander mv. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedjusteret 
med 60.000 kr. som følge af tilpasning af åbningstider og prioritering af tilskud 
(KFIU 1) 
 

 

 I Furesø Kommune er der fire skolehaller. Skolerne anvender hallerne i dagti-
merne, og foreninger har adgang i aftentimer og weekender. Bybækhallen adskil-
ler sig ved, at der ikke ligger en skole umiddelbart op ad, hvorfor dagtimerne kan 
anvendes til seniormotion og institutioner.  
 
Navn  
(anvendes af) 

Adresse Post-nr. Matr. 
nr. 

Byg-
ningsreal 
(kvm.) 

Aktivi-
tetsarea-
ler 
(kvm.) 

Sports-
grene 

Bybækhallen 
Furesø Ungdomsskole 
FBC af 1979 
Farum Holte Volley-
ball  
Farum Bokseklub 
Farum Senior Motion  
Sjov Lørdag 

Bybæk-
terras-
serne 1 

3520 Farum By 
Farum 
17cd 

1679 Hal 1000 
Sal 198 

Boksning 
Volleyball 
Badminton 
Basketball 
Gymnastik 
Fodbold 
Selvforsvar 

Hareskovhallen 
Hareskov Skole 
Hareskov Badminton 
Hareskov Håndbold 
Værløse Basketball 
Klub 
Værløse Volleyball 

Månedal-
stien 8 
 

3500 Hareskov 
By 
Værløse 
385A 

2027 Hal 1000 Badminton 
Fodbold 
Håndbold 
Volleyball 
Basketball 
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Klub 
Hareskov IF Fodbold 
Solvanghallen 
Solvangskolen 
Farum Boldklub 
Værløse Boldklub 
Farum Gymnastikfor-
ening 
Farum Dartklub 

Nordtof-
tevej 58 

3520 Farum By 
Farum 
11R 

2417 Hal 1000 
Sal  

Fodbold 
Håndbold 
Gymnastik 
 

Søndersøhallen 
Søndersøskolen 
Farum Gymnastikfor-
ening 
Furesø Taekwondo 
Klub 
Værløse Basketball 
Klub 
Værløse Gymnastik  
Farum Familie Svøm 
Skiklubben Hareskov 
Kirke Værløse IF 
Fodbold 

Kr. Vær-
løsevej 
50A  

3500 Ll. Værlø-
se  
Værløse 
11i 

2433 Hal 1 
Hal 2 
Hal 3 
Hal 4 
Hal 5 

Basketball 
Fodbold 
Gymnastik 
Taekwondo 
 

 Bybækhallen 
Bybækterrasserne 1, 3520 Farum 
 
Bybækhallen er ikke en primær skolehal. I dagtimerne anvendes hallen til senior-
aktiviteter af foreninger, såsom Farum Badminton Club af 1979 og Farum Senior 
Motion. Herudover anvendes hallen af Sjov Lørdag og Furesø Ungdomsskole.  
 
Hallen: 
1.000 m² 
Foreningsbrugerne er primært Farum Holte Volleyball og Farum Badminton Club 
af 1979 – men der spilles også basketball.  
 
Salen: 
198 m² 
Foreningsbrugerne er primært Farum Bokseklub og Farum Senior Motion. 
 

 

 Solvanghallen 
Nordtoftevej 58, 3520 Farum 
 
Solvanghallen er en skolehal, som anvendes af Solvangskolen.   
 
Hallen: 
ca. 1.000 m² 
Foreningsbrugerne er primært Farum Boldklub og Værløse Boldklub, eftersom 
hallen opstilles med faste bander i perioden fra efterårsferien til påskeferien. 
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Salen: 
198 m2 

Foreningsbrugerne er primært Farum Gymnastik Forening. 
 
Cafeteriet: 
Cafeteriet i Solvanghallen anvendes af fodboldklubberne i samarbejde med Fa-
rum Dartklub. Der er etableret 7 dartbaner i cafeteriet.  
 

 Søndersøhallen 
Kr. Værløsevej 50A, 3500 Værløse 
 
Søndersøhallen er en skolehal, som anvendes af Søndersøskolen. Der er 5 hal-
ler/sale, som også anvendes af foreninger og aftenskoler i dagtimerne. 
 
Hal 1: 
240 m² 
Anvendes primært af Værløse Gymnastikforening og Værløse Basketball Klub.  
 
Hal 2: 
ca. 1.000 m² 
Anvendes primært af Værløse Basketball Klub. Herudover anvender Kr. Værløse 
IF hallen til fodbold. 
 
Hal 3 (ny del): 
985 m2 
Anvendes primært af Værløse Gymnastik Forening og Farum Gymnastik Forening. 
Herudover Farum Familie Svøm, Hareskov Skiklub og Furesø Taekwondo Klub. 
Der forefindes springanlæg. 
 
Hal 4: 
115 m2 
Anvendes primært af Furesø Taekwondo klub- der er fast udlagt taekwondogulv. 
 
Hal 5: 
237 m2 
Anvendes primært af Værløse Gymnastik Forening og Farum Gymnastik Forening. 
Herudover aftenskoler og Furesø Taekwondo Klub. 
 

 

 Fælleshus i Jonstrup 16 
 Dækker udgifter til rengøring af omklædningsrum i Jonstruphus.  
   
 Right To Dream Park (tidligere Farum Park): 

 
778 
-13 

 Idrætsvænget 2-4, 3520 Farum 
Matr. nr. 12 a, 12 a æ Farum. Bygningsareal 26.346 m2 

 

 Right To Dream Park er et moderne stadion med tilhørende overnatnings- og kon-
ferencefaciliteter. Stadion rummer 10.000 siddepladser og er hjemmebane for 
Superligaholdet FC Nordsjælland. 
I sommeren 2012 blev der etableret kunstgræsbane med ilagt varme på stadion.  
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FC Nordsjælland betaler 626.000 kr. pr. år for overtagelse af rettigheder til navne-
sponsorat på Farum Park. Denne indtægt er budgetlagt under central drift.  
 

 Personale 67 
 Posten omfatter løn til medarbejder i jobrotation.   
   
 Driftsramme 715 

-13 
 Det budgetterede beløb er en rådighedsramme, der dækker al den vedligeholdel-

se, der ikke umiddelbart vedrører bygningsvedligeholdelsen, herunder indvendig 
vedligehold samt lovpligtige serviceaftaler. Ligeledes dækker budgetrammen alle 
driftsudgifter vedrørende Furesø Kommunes forpligtigelser i relation til arrange-
mentsafvikling, m.m. En del af driftsrammen er afsat til vedligehold af udenoms 
arealer.  
 

 

 SVØMMEHALLER: 15.809 
-6.490 

   
 Farum Svømmehal (nettobevilling) 4.284 

-739 
 Farum Park 20 st. th, 3520 Farum 

Matr. nr. 12FY.  Bygningsareal 5752 m2 

 

 

 Farum Svømmehal blev bygget i 1979 og yderligere udbygget i 2001 med en 
varmtvandsafdeling og et træningsbassin til bl.a. svømmeklubberne i daværende 
Farum Kommune. I gennemsnit benyttes svømmehallen af 13.000 brugere pr. må-
ned, og der er åbent for aktivitet i bassinerne 97 timer om ugen. 
Farum Svømmehal fik i sommeren 2017 installeret nyt vandbehandlingsanlæg til 
50 m bassinet i henhold til ny svømmebadsbekendtgørelse. De forventede øgede 
driftsudgifter beløber sig til 300.000 kr. årligt. 
 
Farum Svømmehal har nettobevilling på personale- og driftsrammen. Dvs., at inden 
for nettobevillingen kan eventuelle mer-/mindre indtægter modsvares med mer-
/mindre udgifter. 
 
Farum Svømmehal er en forenings- og motionsorienteret svømmehal med mor-
gensvømning på 50 m baner og foreninger fra kl. 15/16 og til lukketid. Furesø By-
råd har desuden indgået en aftale med Farum Svømmeunion, der tilbyder offentlig 
adgang til svømning tirsdag eftermiddag og aften samt lørdag og søndag eftermid-
dag, hvor Farum Svømme Union bemander med livredder og garderobevagt. 
 
Svømmehallen er ordinært åben for offentligheden med morgensvømning på 
hverdage og i weekenden. 
 
Café Mette Jakobsen er bortforpagtet til privat forpagter. Der er udgifter i forhold 
til at sikre café- og køkkenfunktionen samt publikumsområdet. 
 
Varmtvandsafdelingen er bortforpagtet til Svømmeskolen ApS, en privat forpag-
ter. Der er udgifter i forhold til at sikre bl.a. bassindrift/vandkvalitet og servicering 

 



Furesø Kommune – Budget 2019 
Udvalg for kultur-, fritids- og idræt 

 
 

168 

af omklædningsfaciliteter, herunder rengøring dagen igennem. 
 

 Personale 2.899 
 Personalenormeringen afspejler den gældende virkelighed, dvs. den offentlige 

åbningstid i forbindelse med morgensvømning samt de øvrige aktiviteter, som er 
uden for morgensvømningen. De øvrige aktiviteter er: Svømning for skoler og 
børneinstitutioner, andre faste brugere og foreninger samt udlejning til private, 
DGI, Dansk Svømme Union mv. 
Hertil kommer en række rengøringsopgaver i fodboldafdelingen og klubkontorer 
m.v. 
 
Posten omfatter lønninger fordelt på: 

• Daglig leder 
• 5,6 fuldtidsnormerede tekniske servicemedarbejdere (inkl. hold-

driftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær) 

 

   
 Driftsramme 1.385 
 Uddannelse, befordring, uniformer, administrative udgifter relateret til kontorets 

daglige drift, repræsentation og møder, inventar, telefoni og IT, vedligeholdel-
sesomkostninger i forbindelse med Café Mette Jakobsen, varmtvandsafdelingen, 
indkøb og vedligeholdelse/reparation af inventar og rekvisitter, billetsy-
stem/billetautomat og udgifter til bl.a. den uvildige vandprøvetagning, rengø-
ringsartikler og øvrige udgifter relateret til den daglige drift, servicekontrakter og 
indvendig vedligeholdelse af bygningen.   

 

   
 Entreindtægter -739 
 Indtægterne fordeler sig på indtægter via billetsalg samt indtægter ved salg af 

svømmebaner eller bassinafsnit til f.eks. DGI, Livgarden, private brugere eller 
institutioner uden egen livredder og institutioner fra andre kommuner. 
Årskort til svømmehallen følger kalenderåret, og årskortsalget sker derfor pri-
mært i januar og februar. 
Indtægter dækker desuden over Farum Svømme Unions tilskud til indkøb af re-
kvisitter til brug i svømmehallen, samt indtægter fra Farum Svømme Union for 
rengøring af deres fællesrum og kontorer. Endelig tillige omsætningsafhængig 
afgift fra Café Mette Jacobsen (der benyttes til vedligehold og udskiftning af ma-
teriel og inventar som følge af øget slid). 
 

 

   
 Værløse Svømmehal 8.436 

-5.751 
 Kirke Værløsevej 60, 3500 Værløse 

Matr. nr. 11: Bygningsareal 2589 m2 

 

 

 Værløse Svømmehal blev indviet 4. juni 2003 og består af 4 bassiner og en vand-
rutsjebane. Det er en udpræget offentlig svømmehal med lange offentlige åbnings-
tider og gode forhold for børnefamilier. Værløse Svømmehal benyttes af ca. 14.000 
badegæster i gennemsnit pr. måned. På årsbasis er der ca. 115.000 betalende, 
25.000 foreningsbesøg og 25.000 skole/institutionsbørn. Svømmehallen driver 
desuden en café, hvilket er et supplement til indtægtsniveauet, heraf også forbrug 
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af personale betegnet ”billet/cafépersonale”. Klubsvømning ligger dels i åbningsti-
den, men også i aftentimerne efter den offentlige åbningstid. 

 
Værløse Svømmehal har nettobevilling på personale og driftsrammen. Dvs. at in-
den for nettobevillingen kan eventuelle mer-/mindre indtægter modsvares med 
mer-/mindre udgifter. 

   
 Personale 6.383 
 Personalenormeringen skyldes den lange offentlige åbningstid og de ekstra 

aktiviteter uden for den offentlige åbningstid, som er gældende, bl.a. daglig 
slutrengøring. Posten omfatter lønninger fordelt på: 
 

• 1 daglig leder 
• 13,4 tekniske servicemedarbejdere, billetassistenter, bil-

let/cafépersonale (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og 
andet fravær). 

 

 

 Driftsramme 2.053 
 Uddannelse, befordring, uniformer, administrative udgifter relateret til kontorets 

daglige drift, repræsentation og møder, inventar, telefoni og IT. Vedligeholdel-
sesomkostninger i forbindelse med cafe, indkøb og vedligeholdelse/reparation af 
inventar, billetsystem og rekvisitter, udgifter til bl.a. den uvildige vandprøvetag-
ning, rengøringsartikler og øvrige udgifter relateret til den daglige drift, service-
kontrakter og indvendig vedligeholdelse.   

 

   
 Indtægter -5.751 
 Indtægterne fordeler sig på indtægter via billetsalg, salg af badeartikler, udlejning 

af badetøj/håndklæder og linned/behandlerrum samt indtægter ved salg af ba-
neplads og bassinafsnit  til private brugere, DGI og institutioner, der ikke er 
hjemmehørende i kommunen.  

 

   
 
 

Furesøbad (Farum Marina) 2.328 

 Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 
Matr. nr. 64 E. Bygningsareal 1980 m2 

 

 Furesøbad er et søsportsanlæg med kunstigt anlagt badestrand, omklædningsfa-
ciliteter og udearealer til rekreative formål. Anlægget er hjemsted for flere sø-
sportsklubber og benyttes flittigt i sommerhalvåret som offentlig badestrand. 
 

 

 Tilskud til Furesøbad 2.328 
 I 2015 indgik Furesø Kommune en kontrakt med forpagter vedr. driften af Fure-

søbad. Aftalen omfatter både pasning af område og bygninger samt drift af re-
staurant og kiosk. Alle forpligtigelser er overdraget til forpagter. 
 

 

   
 Furesø Svømmehaller   721 
 Beløbet vedrører administration af det samlede svømmehalsområde.  
   
 Mindre idræts- og fritidsejendomme 744 
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 Mindre idræts- og fritidsejendomme: 131 
 Bevillingen vedrører mindre idræts- og fritidsejendomme og dækker midler til 

aktivitetsbestemt indvendig og udvendig vedligeholdelse. 
 

 

   
 Etableringspulje – Drift af fritidsfaciliteter 590 
 Puljen er afsat til drift af faciliteter inden for Idræts- og Fritidsområdet. 

 
 

 

 Mindre idræts- og fritidsejendomme. 
 

Navn (anvendes af) Adresse Post-
nr. 

Matr. 
nr. 

Grundareal 
(kvm.) 

Byg-
nings-
real 
(kvm.) 

 
 

 

”Det Røde Hus” /Palægården 
(Foreningshus for Ravnehus 
Gruppe fra Det Danske Spej-
derkorps, Haretri, Skiklubben 
Hareskov) 

Poppel Allé 14 3500 248a 11.761 399  

Sandslottet Spejderhytte 
FDF Kirke Værløse 

Sandet 2 
 

3500 25d 517 112  

Alugod Spejderhytte  
Det Danske Spejderkorps, 
Alugod Gruppe 

Ryetvej 17 3500 5f 26.094 
Del af Lille  

Værløse Skole 

396  

Mjølner Gruppen Spejderhytte 
Det Danske Spejderkorps 

Søvej 18 3500 3cv 739 238  

Australsk fodbold 
Klubhus 

Hvilebækgårdsvej 3A 3520 5eo 24.371 
Del af baner ved 
Lyngholmskolen 

194  

Ridebanearealer  
Farum-Værløse Rideklub 

Christianshøjvej 24 3500 21b Ca. 10.000 4.256   

Agility  
 

Gl. Bregnerødvej 
Sandet 4 

3520 
3500 

4a 
25a 

Ca. 15.000 
10.038 

 

 
0 

  

Petanque  
Farum Svømmehal 
Jonstrup 

 
Idrætsvænget 2 
Jonstrupvangvej 150 

 
3520 
3500 

 
12fø 

1a 

2 baner 
4 baner 
3 baner 

 
0 
0 

  

Bowlsbaner 
Farum Svømmehal 

 
Idrætsvænget 2 

 
3520 

 
12 fø  

2 baner 0  

Farum Lystfiskerforening 
Klubhus 

Farumgårds Allé 32 3520 1kd 907 68   

Jonstrup Boldklub 
Klubhus 

Jonstrupvangvej 159 
 

3500 1l 2.714 
Del af Jonstrup-

hus 
 

33  

Værløse Boldklub 
Klubhus 

Stiager 6 
 

3500 13al 
       

49.063 786  

Kirke Værløse IF 
Klubhus 

Lejrvej 21 
 

3500 25v 16.998 425  
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Hareskov IF 
Klubhus 

Birkevang 15 3500 384 32.180 301  

Farum Kano- og Kajak Klub 
Skallepanden 

V.M. Amdrupsvej 17 3520 1et  11.287 168  

 

 
 
AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR 
 

52.746 
-11.543 

- 
Tabel 5: Kultur 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
Budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
 

Aktivitetsområde Kultur 
 

Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 
DRIFT 41.504 52.586 -11.755 40.831 40.732 40.732 40.717 
Central drift 141 176 0 176 176 176 176 
Formidling Furesø 150 153 0 153 153 153 153 
Kulturhuse 7.387 9.537 -2.509 7.028 7.028 7.028 7.028 
Biblioteker 17.837 17.889 -321 17.568 17.469 17.469 17.454 
Museer og arkiv 4.162 5.342 -1.109 4.234 4.234 4.234 4.234 
Biografer 765 784 0 784 784 784 784 
Teatre 2.403 3.480 -1.087 2.394 2.394 2.394 2.394 
Musikarrangementer 7.600 14.085 -6.394 7.691 7.691 7.691 7.691 
Bådfart 681 655 0 655 655 655 655 
Bådudlejning Farum Sø 81 82 0 82 82 82 82 
Forsamlingshuse og medborgerhuse -174 76 -336 -259 -259 -259 -259 
Turisme 470 326 0 326 326 326 326 
        
Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. november 2018 
 
 
Central Drift – Kulturområdet 
 

328 

   
 Jonstrupsamlingen – Furesø Museum  100 
 Jonstrupsamlingen er beliggende på det tidligere Jonstrup Seminarium og fortæl-

ler Jonstrup Seminariums historie. Samlingen varetages af fire frivillige, der også 
holder udstillingen åben for publikum én dag om måneden.  Jonstrup Seminari-
ums historie er en del af Furesøs lokale historie, og der har de seneste år været 
dialog mellem samlingens frivillige, Furesø Kommune og Furesø Museer om sam-
lingens fremtid.  
 
I budget 2017-2019 blev det vedtaget at afsætte nødvendige driftsmidler til for-
midling af Jonstrupsamlingen samt drift af lokalerne på Jonstrup Gl. Seminarium, 
således at rengøring, ind- og udvendig vedligehold m.m. kan sikres på et passende 
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niveau. Det blev desuden besluttet at undersøge potentialet for den fremtidige 
formidling af samlingen i samarbejde med Furesø Museer. 

 
En ekstern undersøgelse fastslog i sommeren 2018, at samlingens potentiale som 
nationalt, pædagogisk museum ikke er til stede og at ejerskabet til samlingen skal 
afklares. Udvalg for kultur, fritid og idræt vedtog på den baggrund at fortsætte det 
afsatte driftstilskud og aktivitetsniveau under forudsætning af, at Furesø Museer 
udarbejder en samarbejdsaftale med Jonstrupsamlingens frivilliggruppe.  
  
Jonstrupsamlingen, herunder udstillingen på Jonstrup Seminarium, forbliver i de 
nuværende lokaler indtil de frivillige ikke længere ønsker at holde åbent. Furesø 
Museer overtager og gennemgår samlingens genstande for at afklare, hvordan de 
kan indgå i Furesø Museers formidlings- og særudstillingsaktivitet.  
 
Der er i 2018 indgået en samarbejdsaftale mellem Furesø Museer og Jonstrupsam-
lingen. 
 

 Formidling  153 
 Omfatter bl.a. kontingent til den elektroniske kulturkalender Kultunaut, udgifter i 

fm. Kulturaftaler, Kultur- og Talentpris, afholdelse af alle udgifter ifm. uddelingen 
af priserne, KODA afgifter, medlemskaber, abonnementer m.m.   
 

 

 Unge aktiviteter 75 
 Driftsbudgettet under Kultur, Fritid og Idrætsområdet udgør således Ungekultur-

husets årlige driftsbevilling til aktivitetsbestemt drift. Husets styregruppe råder 
over midlerne.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedjusteret 
med 25.000 kr. pga en reduceret prisfremskrivning ift. KL`s skøn. (ØU 3) 
 

 

 
 
 
 
KULTURHUSE: 9.537 

-2.509 
  
03.35.64 Andre kulturelle opgaver  
   
 Farum Kulturhus  2.450 

-285 
 Adresse: Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 

Matr. nr. 18 at. Bygningsareal 7.375 m²  
Ejertype: Kommunal 
Der er indgået servicekontrakt med Coor.  

 

 Farum Kulturhus rummer mange aktiviteter og fungerer som tilholdssted for flere 
foreninger og kommunale enheder. 
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I huset befinder sig flg. kommunale enheder: Kulturhusets administration, Furesø 
Musikskole, Furesø Bibliotek og Borgerservice, Furesø Museer og Arkiver (herun-
der Immigrantmuseet) og Sundhedsplejen.  
Derudover er følgende frivillige foreninger fast tilknyttet: Grafen, Azurmalerne, 
Farum Billedskole, Kulturelt Samråd og Ældresagen. Huset indeholder desuden 
café, gallerier, teatersal, værksteder og motionssale.  
 
Kulturhuset har nettobevilling på indtægter fra gallerivirksomhed (provision på 
25 pct. ved salg af kunst), udleje af lokaler og kulturelle arrangementer. Indtæg-
terne kan bruges til udgifter på driftsrammen.   
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedjusteret 
med 14.000 kr. pga en reduceret prisfremskrivning ift. KL`s skøn. (ØU 3) 
 

 Udvalgte nøgletal for 2017 – Farum Kulturhus  
500 åbne arrangementer i huset 
28 udstillinger og 6 scenografier 
29 foyerkoncerter  
10 børneteaterforestillinger med 820 betalende tilskuere 
4 musik- og foredragsarrangementer med 850 betalende tilhørere 
9 Fyraftenssang-arrangementer - Ældresagen  
29 koncerter med bl.a. Furesø Musikskole    
3 store festivaler 

 

 

   
 Personale 1.692 
 Lønninger til leder og fagpersonale   
   
 Driftsramme  770 

-289 
 Ramme til uddannelse, befordring, administration, gallerivirksomhed, kulturelle 

arrangementer, indvendig vedligehold, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter.  
 

   
 Musikøverum Billen 14 
 Adresse: Stavnsholtvej 5, 3520 Farum 

Matr. nr. 18 bu. Bygningsareal 222 m² 
Ejer type: Lejemål  
 
Billen er et brugerstyret musikøvested, som administreres af personale i Farum 
Kulturhus i samarbejde med brugerne. Retningslinjer for Billen blev vedtaget af 
Kulturudvalget 27.november 2008. 
 
Budgettet er afsat til den daglige drift samt til inventar og indvendig vedligehold.   
 

Udvalgte nøgletal for 2017 – Musikøverum Billen 
25 bands, stor aldersspredning fra ungebands til 
bands fra Ældresagen 
940 bookinger fra juli 2017 til juli 2018 
Belægningsprocent: 
Formiddag: 80, eftermiddag: 50, aften: 90  
Der afholdes 1 årligt brugermøde 
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En styregruppe varetager de daglige problemer 
Afholdt 2 åbne arrangementer 

 

   
 Galaksen 5.964 

-2.219 
 Adresse: Bymidten 48, 3500 Værløse 

Matr. nr. 3mm Bygningsareal 4.779 m² (incl. bibliotek) 
Ejertype: Kommunal  
 
Galaksen åbnede i juni 2006 og er bygget som et musik- og teaterhus med facili-
teter til professionel scenekunst. Bygningen ligger i tilknytning til Værløse Biblio-
tek. Galaksen indeholder en stor sal med scene, et café- og foyérområde, som er 
fælles med biblioteket, samt i underetagen en mindre sal, Orbit, med foyér. 
 
Galaksen kan stille lokaler til rådighed for foreninger mod, at foreningerne beta-
ler de dermed forbundne omkostninger, og der kan lejes ud til konferencer o. 
lign.  
 
Egnsteater Undergrunden har hjemsted i Galaksen, som er teatrets faste spille-
sted. Iflg. Undergrundens huslejekontrakt råder teatret over 30 pct. af Galaksens 
lokaliteter. 
 
I forlængelse af justeret samarbejdsaftale mellem Dusika og Furesø Kommune,   
betaler kommunen tilskud til udgifter for Dusikas koncerter i Galaksen direkte til 
Galaksen (jf. ovenfor under Musikarrangementer). Tilskuddet er indeholdt i Ga-
laksens driftsramme. 
 
Galaksen har nettobevilling.  
Fra 1.1. 2015 har Galaksen overtaget administrationen af Furesø Teaterskole. 
Teaterskolens undervisning har fra 1.8.2015 fundet sted i Galaksen. 
 

Udvalgte nøgletal for 2016-2018 - Furesø Teaterskole 
Skoleår 2017/2018: 3 hold med 62 elever 
Skoleår 2016/2017: 2 hold med 40 elever 
44 undervisningstimer pr. hold 
Samlede indtægter: 150.660 kr. 

 

 

 Personale 3.084 
 Lønninger til freelance og fastansat fagpersonale, herunder også personale på 

Teaterskolen.  
 

   
 Driftsramme (herunder også driftsmidler til Egnsteatret og Teaterskolen) 

 
2.880 

-2.219 
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Udvalgte nøgletal for 2017  - Galaksen 
Galaksen: 63 arrangementer – 9.346 solgte billetter 
Furesø Teater: 17 forestillinger   
Værløse Børneteater: 5 forestillinger 
Furesø Musikforening: 8 koncerter  
DUSIKA: 2 koncerter 
Egnsteater Undergrunden: 17 enkeltforestillinger – booket 2½ 
måned i sommerperioden juli -september  
Udlejning: 19 (konferencer, eksterne)  Ældresagen 6 arrangemen-
ter  
Musikskolen: 9 øvedage/koncerter 
Ungdomsskolen: 5 fester, 44 undervisningsdage 
Ungemusical: 39 øvedage, 5 forestillinger 
Familie & Samfund: 84 undervisningslektioner 
Kommunale arrangementer: 43 møder/borgermøder  
Cph Dans: 28 undervisningsdage 
40 Astronauter (frivillige)  
Ca. 3.000 medlemmer af Lille Bjørn 

 

 

 Skovhuset   
 

740 

 
 
 
 

Adresse: Ballerupvej 60, 3500 Værløse 
Ejer type: Selvejende institution 
Matr.nr. 14s og 14ao grundareal 1.005 m2, bygningsareal 578 m2.  
 

 

 Tilskud til Skovhuset 727 
 Skovhuset er en selvejende institution, hvis formål er at udstille nutidskunst, at 

præsentere koncertprogram, at gennemføre foredragsvirksomhed og andre akti-
viteter samt at gennemføre formidlingsaktiviteter for børn og unge.  
Der tilbydes endvidere kurser gennem Grafisk Værksted og Folkeuniversitetet. 

 
Den selvejende institution Skovhuset forvalter selv tilskuddet fra Furesø Kommu-
ne. Tilskuddet, som udbetales 4 gange årligt, udbetales med tilhørende tilskuds-
moms.    
 
I Budgetaftale 2015 blev det besluttet at styrke Skovhuset økonomisk samt at 
fremme et tættere samarbejde mellem Skovhuset og kommunens øvrige kultur-
institutioner. 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede følgende at forhøje Skovhusets 
årlige driftstilskud med 75.000 kr. årligt i 2015, 2016 og 2017. Midlerne blev be-
vilget fra Fokuseringspuljen. 
Udvalget besluttede i september 2017, at Skovhuset fortsat skal have forhøjet 
driftstilskuddet med 75.000 kr. i 2018, 2019 og 2020 – også bevilget fra Fokuse-
ringspuljen.        
 
Udover driftstilskuddet modtager Skovhuset tilskud til drift af Skolen for Kunst, 
Design og Arkitektur. Dette tilskud udbetales én gang årligt uden tilskudsmoms, 
da det er bevilget fra puljen til faste tilskud.  
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Overenskomst 
Der er i maj 2018 indgået driftsoverenskomst mellem Skovhuset og Furesø Kom-
mune.   
Udgifter til el, vand, varme bliver afholdt under Udvalget for Natur-, Miljø og 
Grøn omstilling. Udgifter til revidering af regnskab og drift af IT og telefoni, for-
sikringer og abonnement på alarmsystemer påhviler Furesø Kommune.       

   
 Tilskud til Skovhuset  
 Skovhusets tilskud i 2019 udgør 707.127kr.  
 Tilskud til Skolen for Kunst, Design og 

Arkitektur (tilskud uden tilskudsmoms)      
 82.500 kr. 

 
 

 Reduceret med tilskudsmoms             -63.120 kr.   
 I alt afsættes der                                                      726.507 kr.   
    
 Driftsramme  14 
 Udgifter til indvendig vedligehold  
 Udvalgte nøgletal for 2017  - Skovhuset 

6 udstillinger (incl. 1 elevudstilling) med 4.845 gæster (incl. 96 til 3 omvisninger) 
Skolen for Kunst, Design og Arkitektur: 6 hold med i alt 52 elever   
Sommerferieaktiviteter for 40 børn fordelt på 4 hold 
5.726 (registrerede) personer har besøgt Skovhuset  
Skoleservice: 432 elever og pædagoger/lærere har deltaget i 25 omvisninger/workshops  
Der blev afholdt 3 koncerter med i alt 204 tilhørere   
Folkeuniversitetet: 4 kurser med i alt 141 deltagere 
Skovhuset deltog bl.a. i workshop om den ”Åbne Skole”, Picnicfestivalen og Børnekultur- 
netværket og havde samarbejde med Marie Kruse Gymnasium og Jonstrupsamlingerne 
Støtteforeningen Skovhusets Venner har et stykke over 800 medlemmer 
De frivillige lægger årligt langt over 3.000 arbejdstimer i huset 

 

 

   
 Ungekulturhuset 49 
 På baggrund af en tidligere politisk beslutning om at tilbyde unge mellem 15-25 år 

i Furesø Kommune et permanent Ungekulturhus på Ballerupvej 31 i Værløse, blev 
Huset indviet 1. september 2017. 
 
Ungerådet er i samarbejde med Kultur og Fritid overordnet ansvarlig for Ungekul-
turhuset, og der er udarbejdet forretningsorden, husregler, rusmiddelpolitik for 
huset og de unges brug af det. 
 
I Ungekulturhuset varetages den daglige drift af en nedsat styregruppe med 4 
repræsentanter fra Ungerådet, 1 repræsentant fra hver interessegruppe, som 
kommer i Huset samt en repræsentant fra kommunen. 
 
Siden åbningen og frem til i dag har der været en stigning af aktiviteter i Huset. 
Det gælder både tilgangen af unge, der er begyndt at komme i Huset, men også et 
større antal fællesaktiviteter.  
 
Musik- og fotostudiet bliver flittigt brugt af flere grupper af unge, og som det sid-
ste skud på ungestammen er en stor gruppe af drenge fra Værløse med anden 
etnisk baggrund end dansk begyndt at bruge faciliteterne i Huset – med succes. 
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I et af kælderlokalerne har en gruppe unge Dungeons and Dragons (brætspil ad-
venture) spillere indrettet et lokale, hvor de mødes 1-2 gange ugentligt. 
De unge har startet en filmklub, har faste Champions League- og Fifa aftener samt 
én månedlig Torsdags Café. Flere af samme aktiviteter er i støbeskeen, herunder 
workshops af forskellig art. 
 
Større events som Årets Talentpris uddeling, Spil Dansk Dagen og et aktivt samar-
bejde med Furesø Festivallen ved Furesøbad er nogle af de aktiviteter, de unge 
har stået for i samarbejde med relevante kommunale samarbejdspartnere i 2018. 
Ungekulturhuset har ligeledes aktivt medvirket til fejring af Furesø Kommune som 
Årets Ungdomskommune 2018. 
 
Et fremadrettet fokus er et udvidet samarbejde med kulturinstitutionerne Galak-
sen, Furesø Musikskole, bibliotekerne og Skovhuset. De fire kulturinstitutioner har 
organiserede aktiviteter for unge, og det er derfor aktuelt, at disse grupper af 
unge, i forlængelse af deres aktiviteter i kulturinstitutionerne, kan gøre brug af 
Husets faciliteter til deres særlige interesser, som primært er mødevirksomhed, 
billedkunst, musik og teater. 
 
De unges kommunikationskanal til Furesø’s unge er Facebooksiden UNG i Furesø. 
Her reklamerer de løbende for Huset’s mange aktiviteter. 
 
Udgifter til den konkrete bygningsdrift indgår i budget for Udvalget for Natur-, 
Miljø og Grøn omstilling. Driftsbudgettet under Kultur, Fritid og Idrætsområdet 
udgør således Ungekulturhusets årlige driftsbevilling til aktivitetsbestemt drift. 
Husets styregruppe råder over midlerne.  
 

 Bybækskolen - Stien 308 
 Adresse: Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum  

Matr. nr. 17 cd 
Ejertype: Kommunal 
 
Stien indeholder en samling af foreningslokaler, der indgår i kommunens faste 
lokalebooking.  
Der er årligt afsat 0,3 mio. kr. til at understøtte foreningerne og deres aktiviteter – 
en mindre andel heraf bruges på pedelbistand i tilknytning til foreningernes kon-
krete aktivitetsafvikling. Rengøring, el, vand og varme er budgetlagt under Udval-
get for Natur-, Miljø og Grøn omstilling.  

 

   
BIBLIOTEKER: 17.062 

-321 
  
03.32.50 Folkebiblioteker 17.062 

-321 
 Furesø Biblioteker  

Adresser:   
Værløse Bibliotek, Bymidten 48, 3500 Værløse 
Farum Bibliotek, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 
Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12, Hareskov By, 3500 Værløse 

 

https://www.facebook.com/ungifuresoe/
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Ejer type: Kommunal 
Ejer af bygningerne: Furesø Kommune 

   
 Ved budgetvedtagelsen 2017-2020 blev der vedtaget en aftale mellem Byrådet og 

Folkeoplysningsudvalget  -  ”Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt 
udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktivi-
teter inden for kultur- og fritidsområdet”. Fra 2017 nedjusteres KFIU´s budget 
med 1,1 mio. kr. i 2017, stigende til 1,8 mio. kr. i 2018 
 
For biblioteket har det betydet, at budgettet i 2017 var nedjusteret med 0,4 mio. 
kr. stigende til 0,6 mio. kr. fra 2018 og frem. I budgetaftalen fra 2016 blev det 
desuden besluttet, at biblioteket skulle effektivisere med 1 mio. kr. i forbindelse 
med indførelsen af selvbetjente biblioteker. 
 
Samtlige af disse effektiviseringer er implementeret.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedjusteret 
med 25.000 kr. pga en reduceret prisfremskrivning ift. KL`s skøn. (ØU 3). Derud-
over blev budgettet nedjusteret med 0,5 mio. kr. som følge af nedjustering af 
ledelsesstrukturen på tværs af organisationen (ØU 2), samt 42.000 kr. som følge af 
forenkling og afbureaukratisering (ØU 1).  
 

 

Udvalgte nøgletal m.m. for 2017  - Furesø Bibliotekerne 
Samlet antal udlån: 568.745 (2016) 
Furesø Bibliotek overgik i 2016 til det fælles bibliotekssystem Cicero, som alle kommuner 
I Danmark (undtagen 2) overgår til. Det har givet problemer med at trække tal fra 2017, 
så derfor angives 2016-tal 
Antal besøgende i Farum: 127.186       Antal besøgende i Værløse: 85.823 
Arrangementer for børn: 58 med 3.848 deltagere 
Arrangementer for voksne: 49 med 1.831 deltagere 
Undervisningsarrangementer: 26 for børn med 1.053 deltagere  
Medlemmer i klubber: 359 i Familieklubben og 911 i Biblioteksklubben 
Læsefestivalen ”Lun på ord” blev afholdt med 3.200 deltagere 
Ultimo 2017 var 103 husstande tilmeldt abonnementsordningen, hvor Pedalartisterne 
bringer bogkasser ud. Der bringes 116 kasser ud pr. måned 

 

 

   
 Biblioteksloven 

Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivi-
tet.  
Byrådet er forpligtet til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voks-
ne. 
Byrådet skal så vidt muligt: 
• Etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at 

komme på biblioteket 
• Tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov og 
• Oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens 

størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. 
 
Bibliotekerne betjener kommunens borgere, når de har brug for viden om og an-
vendelse af digitale selvbetjeningsløsninger på internettet. 
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Bibliotekets virksomhed 
Furesø Bibliotekerne består af Farum Bibliotek, Værløse Bibliotek og Hareskov 
Bibliotek. Sidstnævnte er et kombineret skole- og folkebibliotek, som siden 1. 
januar 2017 kun drives som et selvbetjent bibliotek. Både Værløse og Farum bibli-
oteker har fået en selvbetjent åbningstid fra 1. januar 2017.  
Bibliotekerne udlåner bøger, lydbøger, musik, film, spil og andre nye medier.  
 
På bibliotekerne kan brugerne læse tidsskrifter og aviser, søge på Internet, benyt-
te selvbetjeningsmaskiner til udlån, aflevering og fornyelser, bestille bogkasser og 
få professionel vejledning i informations- og litteratursøgning. Bibliotekerne ar-
rangerer udstillinger, foredragsaftener, bogcaféer, workshops m.m. Bibliotekerne 
giver mulighed for, at man hjemmefra kan downloade udenlandske aviser, e-
bøger, net lydbøger, net musik og dokumentarfilm samt filmklassikere. 
 
Biblioteket har nettobevilling på indtægter fra salg af kopi/prints, trykkeri og ud-
lån af AV-apparatur, erstatninger, biblioteksbutik og arrangementer for børn og 
voksne.  
Biblioteket har ikke nettobevilling på gebyrer ved for sen aflevering af lånte bøger 
m.m. 
 
Furesø Bibliotek overgik til et nyt bibliotekssystem i december 2016. Bibliotekssy-
stemet Cicero er fælles for alle kommuner i Danmark med undtagelse af to. Biblio-
tekssystemet er under fortsat udvikling, og i 2017 komme en række nye mulighe-
der i systemet. Der arbejdes fortsat på at forbedre systemet. 
 
I 2017 kom Furesø med i den landsdækkende ”Biblioteksvagt”.  Biblioteksvagten 
er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste. 

Du kan her få svar på faktuelle spørgsmål, hjælp til søgestrategi, henvisninger til 
bøger, artikler, webressourcer, m.m. 

Biblioteksvagten er et samarbejde mellem 55 folkebiblioteker og 3+ forskningsbib-
lioteker i Danmark og er tilgængelig mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-20, lør-
dag kl. 8-16 og søndag kl. 14-22. På den måde understøtter vi borgernes behov for 
at kunne komme i kontakt med bibliotekspersonale i en langt bredere åbningstid. 

I 2017 satte Biblioteket gang i et stort tværgående projekt for ældre borgere om 
at kunne holde hjernen frisk. I et stort samarbejde med lokale foreninger og andre 
kulturinstitutioner fik en gruppe ældre borgere muligheden for gennem et forløb 
at forbedre de kognitive funktioner. Projektet blev fulgt af en forskningsenhed, 
som dokumenterede de forbedringer, deltagerne havde oplevet. Projektet viser, 
at biblioteket også kan bidrage konkret til at løfte kernevelfærdsopgaver af fore-
byggende karakter. 

Furesø Bibliotek & Borgerservice sætter borgeren i centrum. Det betyder, at alle 
der besøger biblioteket, uanset anledning, føler sig varmt taget imod. Man bliver 
som borger mødt af opmærksomme og professionelle medarbejdere, der møder 
én i øjenhøjde. Biblioteket har ikke kun som mål at levere en høj service til bor-
gerne, men også at tilbyde et værtsskab, der vil være en positiv oplevelse for den 
enkelte borger. I 2015 indledtes en indsats, der fra 2016 skulle give en mærkbar 
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ændring i bibliotekets samspil med borgerne. 

Furesø bibliotekerne driver mange alsidige aktiviteter målrette brugere og borge-
re. Et af disse tilbud et Lektiecaféen, som drives i et samarbejde ml. Frivillignet 
under Dansk Flygtningehjælp og Furesø Bibliotek og Borgerservice, tilbyder lektie-
hjælp 2 gange om ugen for børn på alle klassetrin. Lektiecaféen i Farum åbnede i 
2007. I 2017 var der tilknyttet 19 frivillige.  
I årets løb besøgte 66 elever caféen 436 gange. Det er primært tosprogede, som 
benytter sig af tilbuddet. 
Netop dette tilbud om lektiecafé supplerer andre lignende tilbud, som findes på 
kommunens skoler. Tidbuddet på biblioteket har dog vist sig at rette sig mod en 
målgruppe, som kan have svært ved at gøre brug af tilbuddene fra skolerne.  
I foråret 2013 blev lektiecaféen udvidet med en sprogcafé, hvor voksne kan få 
hjælp til at lære det danske sprog, f.eks. i form af samtale og hjælp til udtale, 
hjælp med jobansøgning, hjælp til at forstå breve fra kommunen m.m. Der var i 
2017 43 voksne, der besøgte sprogcaféen 207 gange. 
Biblioteket afholder selv den fulde omkostning til dette tilbud.  
 
Pejlemærker 
Biblioteket vil arbejde med at være mere fleksibelt i forhold til den personlige 
betjening og de aktiviteter, der laves for grupper og institutioner. Biblioteket kan 
udnytte de samlede ressourcer bedre ved at flytte ressourcer fra den personlige 
betjening i udlånet, til i højere grad at formidle til mere planlagte forløb og mål-
grupper. 
Nu og i fremtiden vil man arbejde med at få biblioteket ind i nye samarbejder 
både lokalt og regionalt. Der skal være en større synlighed omkring events og ar-
rangementsprofilen. 
 
Digitaliseringen af det offentlige skal fortsat understøttes af en indsats i borger-
servicecentrene, hvor der skal være fokus på de svageste borgere, som ikke selv 
kan navigere i de digitale løsninger. Herudover skal der være fokus på de unge, så 
de får indarbejdet gode digitale vaner. Også udviklingen af det fælles kontaktcen-
ter for hele Furesø Kommune har udgjort  den største udviklingsopgave for Bor-
gerservice i det forløbne år. 
 

 Bøger m.v. 1.864 
 Indkøb og klargøring af bøger til udlån samt aviser og tidsskrifter  
   
 Andre udlånsmaterialer 245 
 Indkøb og klargøring af Av-materialer til udlån, fortrinsvis musik, film, spil og lyd-

bøger. 
 

   
 Personale 11.259 
 Lønninger til ledelse, biblioteksfagligt, administrativt og vikarer.   
   
 Driftsramme 3.694 

-321 
 Uddannelse, befordring, administration, kulturelle arrangementer, øvrige drifts-

udgifter og driftsindtægter, IT, annoncer samt leasing. Udlånssamling af AV-
apparatur, der udlånes til skoler, daginstitutioner og foreninger. 
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Indvendig vedligeholdelse af Farum Bibliotek indgår i budget for Farum Kulturhus. 
Indvendig vedligeholdelse af Hareskov Bibliotek indgår delvis i budget for Hare-
skov Skole. 
 

MUSEER OG ARKIV: 5.342 
-1.109 

   
03.35.60 Museer og arkiv  
 Adresser: 

• Cornelsen, Stavnsholt vej 186, 3520 Farum  
Matr. nr. 32. Bygningsareal 129 m² 

• Mosegården, Gadekærhuset, Smedjen: Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse 
Matr. nr. 10a.   

• Lokalarkivet i Farum Kulturhus, museernes administration: Farum Kultur-
hus, Stavnsholt vej 3, 3520 Farum 

• Immigrantmuseet, Farum Kulturhus, Stavnsholt vej 3, 3520 Farum 
• Shelter, magasin på den tidligere Flyvestation Værløse 

 
Ejer type: Selvejende, statsanerkendt institution. 
Ejer af bygningerne: Furesø Kommune 
 
Farum Vejgård blev fraflyttet i 2012, og udstillingerne derfra blev flyttet til Mose-
gården, hvormed Furesø lokalhistoriske museum nu er blevet samlet på ét sted.  
Immigrantmuseet, som fortæller historien om 500 års indvandring til Danmark, 
åbnede i januar 2012 i Farum Kulturhus. 

 

   
 Tilskud Furesø Museer  
 Furesø Museer er en selvejende, statsanerkendt institution, hvis hovedformål er 

indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af Furesøs historie og i 
indvandringens kulturhistorie i Danmark, som er museernes landsdækkende spe-
ciale. 
 
Kvalitetsvurdering: 
Kulturstyrelsen foretog i 2013 en omfattende kvalitetsvurdering af Furesø Museer 
med følgende konklusion: 
”Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at museets opgavevaretagelse er 
tilfredsstillende. 
Furesø Museer er et veldrevet museum, der arbejder målrettet og struktureret 
efter over-ordnede strategiske målsætninger for sin virksomhed.  
Museet har efter fusionen i 2007 arbejdet intensivt med en større omstrukture-
ring, som har resulteret i en afgørende indsats i forhold til museets registrering, 
bevaring og formidling.  
Siden 2013 har museet haft særligt fokus på forskning. 
Museet har et tæt og velfungerende samarbejde med Furesø Kommune og en 
stor opbakning fra både kommunen og de lokale brugere.” 
 
Lovgrundlag: Arkivloven og Museumsloven 
Arkivloven: 
Furesø Museer varetager stadsarkivfunktionen for Furesø Kommune. Stadsarkivet 
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hører under Økonomiudvalget. Iflg. Arkivloven har kommunen pligt til at sørge for 
at opbevare de kommunale arkivalier og at stille arkivalierne til rådighed for of-
fentligheden. Økonomiudvalget har uddelegeret opgaven til Stadsarkivet under 
Furesø Museer. 
 
Museumsloven: 
Lovpligtige opgaver i henhold til Museumsloven er: 1) Kontakt med den amtsar-
kæologiske dækning og 2) Gennemgang af alle lokalplaner og byggesager for kul-
turhistoriske bemærkninger. 
 
Furesø Museer modtager statstilskud.  
 
Stadsarkiv 
En del af bevillingen til Furesø Museer vedrører drift af Furesø Stadsarkiv. Der er 
indgået særskilt driftsoverenskomst herom. 

 
Overenskomst 
Der er i december 2006 og igen i 2013 indgået overenskomst mellem Furesø Arki-
ver og Museer og Furesø Kommune om løsningen af en række specifikke opgaver 
for kommunen.  

 Personale 3.984 
 Furesø Museers personale dækker en bred vifte af special- og fagområder: 

Historie, etnologi, kulturformidling, regnskab, håndværk etc. 
 

 

 Forskningsmedarbejder  318 
 Midlerne er afsat, så kravet om kontinuerlig forskning kan fastholdes, således at 

museet kan forblive statsanerkendt og dermed opretholde sit statstilskud. 
 

   
 Statstilskud -1.056 
   
 Driftsramme 1.040 

-53 
 Budget til bl.a. udstillinger, undersøgelser, erhvervelser, samlinger, vedligehold, 

nye magasiner m.v., diverse indtægter og indvendig vedligehold samt øvrige 
driftsudgifter. Beløb til indvendig vedligehold af Immigrantmuseet i Kulturhuset 
indgår her. Indvending vedligehold af museets øvrige lokaler i Farum Kulturhus 
indgår i budget for Farum Kulturhus. 

 

  
 
 

Udvalgte nøgletal m.m. for 2017  - Furesø Museer 
Antal omvisninger: 100 
Antal foredrag og andre arrangementer på museet: 25 
Antal foredrag, byvandringer og større specialarrangementer uden for museet: 15 
Antal besøgende på museerne: 23.567 – heraf ca. 8.000 fra folkeskoler, ungdoms- 
uddannelser og højere uddannelsesforløb  
Antal besøgende på Arkivet: ca. 1.000 
Udstillinger: Immigrantmuseet: 3 særudstillinger og 2 mindre udstillinger 
Mosegaarden: 2 særudstillinger og 1 mindre udstilling – samt 1 udstilling på Arki-
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vet 
Antal følgere på Facebook: Immigrantmuseet : 1.384  Furesø Museer: 288          
Ca. 300.000 søgninger i museets indvandrerhistoriske databaser 
Der er tilknyttet ca. 100 frivillige, der anslået bidrager med tilsammen ca. 2.000 
arbejdstimer årligt  
For 13. gang blev årets lokalhistoriske læsebog uddelt til kommunens 2. klasser i 
april. Bogen bliver udgivet af Furesø Museer og Furesø Kommunes skoleforvalt-
ning 
Skoletjenestens katalog over undervisningstilbud uddeles til alle kommunens sko-
ler og udbydes nationalt gennem Skoletjenesten.dk 
Både lokalmuseet og Immigrantmuseet fokuserer på borgerinddragelse og sam- 
skabelse i form af fortællesøndage, udstillingsarbejde, kulturstafet osv. 
Museet har udviklet en app om Flyvestation Værløses historie 
Museet stod bag aktiviteter på Flyvestationen, herunder i samarbejde med Han-
gar 2 og Flyvevåbnet 
Museet deltog i SAVE registrering af bevaringsværdier  
Museumschef Cathrine Kyø Hermansen er blevet valgt som formand for det 
internationale migrationsnetværk Association of European Migration Institutions 

  
            
BIOGRAFER: 784 
03.35.61 Biografer  
   
 Tilskud til biograf i Farum Kulturhus 143 
 Biografen drives af foreningen Grafen i kommunale lokaler. 

Adresse: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 
 
Tilskuddet udbetales løbende efter nærmere aftale med forvaltningen. 
 
Aftale 
Aftale mellem Furesø Kommune og Farum Biografforening om brugen af biograf-
lokalet samt drift af biografen i Farum Kulturhus blev forlænget i november 2018. 
Aftalen dækker perioden 1.1.2019 – 31.12.2020 og skal tages op til genforhand-
ling senest den 1.12.2020.  
 

 

 
Udvalgte nøgletal for 2017  - Farum Biografforening - Grafen 
160 foreningsmedlemmer 
30 biopassere og 4 filmoperatører 
70 sæder 
71 film 
350 forestillinger       
7.175 solgte billetter 
Særlige arrangementer:  
1 forpremiere, 7 operaer fra The Metropolitan i New York, 7 
forestillinger ”Med skolen i BioGrafen”, 3 særforestillinger 
for skoler, 2 Kunst på Film-arrangementer, 2 fødselsdags-
forestillinger og 3 forestillinger med DOX on Tour 
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 Værløse Bio, Bymidten 44 321 
 Værløse Bio & Cafe 

Adresse: Værløse Bio & Café, Bymidten 44, Værløse. 
Ejer type: Drives af forpagter 
Ejer af bygningen: Furesø Kommune 
Matr. nr. 3hf grundareal 1.343 m2, bygningsareal 945m2. 
 

 

 Forpagtningsudgiften    
 
          

Forpagtningsaftale:  
Der er indgået forpagtningsaftale mellem forpagteren og Furesø Kommune gældende 
fra 1.8.2014 til 31.7.2024.  
 
Forpagteren skal i forpagtningsperioden drive normal biografvirksomhed med det for-
mål at betjene publikum bedst muligt, og repertoiret skal tilrettelægges således, at 
alsidighedsprincippet tilgodeses. 
 
Forpagteren skal arrangere pensionist- og børneforestillinger samt andre særforestil-
linger uden for de normale spilletider. Forpagteren skal herudover afholde forestillin-
ger og andre arrangementer, som biografen måtte være egnet til.    
 
I henhold til forpagtningsaftalen støtter Furesø Kommune udelukkende biografvirk-
somhed og ikke cafédriften. 
 
Kommunens tilskud til forpagteren dækker gratis brug af biografen samt et kontant 
tilskud. 
 
Tilskuddet forhøjes en gang årligt hver den 1. januar med den procentvise ændring i 
nettoprisindekset fra oktober forrige år til oktober året før. Forhøjelsen sker første 
gang den 1. januar 2016 med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober 
2014 til oktober 2015, men kan samlet set ikke overstige 500.000 kr.     
 
I 2019 udgør værdien af gratis brug af lokalet 200.000 kr., og det kontante tilskud er på 
max. 300.000 kr. – i alt et samlet tilskud på 500.000 kr.  
 
Forpagteren betaler en årlig forpagtningsafgift for caféen i overensstemmelse med 
markedsvilkårene. Forpagtningsafgiften udgør ca. 150.000 kr.  
Denne indtægt er budgetlagt under Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Kommunale Ejen-
domme.  
 
Forpagteren betaler samtlige udgifter til drift af café og biograf. 
 

Udvalgte nøgletal for 2017  - Værløse Bio og Cafe 
Antal film: 187 
Antal forestillinger: 3.126  
Antal solgte billetter: 42.851 
Børnefilmklub: 1.071 tilmeldte børn 
Der er udleveret 129 ledsagerbilletter 
Cafégæster: Anslået 62.000 
Der er åbent 77 timer om ugen 
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 Støtte til Filmfond  319 
 I forbindelse med budgetvedtagelsen 2016-2019 blev der bevilget 0,3 mio.kr. årligt til 

at støtte filmfonden.  
Filmfonden skal bl.a. styrke film- og tv-branchen i regionen med højere kvalitet, udvik-
ling og vækst. Indsatsen har en række ’spillover’ effekter på andre fortrinsvis kreative 
erhverv. Det kan fx være computerspil, musik- og teaterbranchen, kamera og teknik, 
sceneproduktion mv. Desuden giver det en øget omsætning i servicefag (hotel, restau-
ration, transport) og turisme/branding af regionen. Filmfonden bidrager til et tættere 
samspil mellem kommunerne og de kreative erhverv. 

 

   
TEATRE: 3.459 

-1.087 
03.35.62 Teatre  
 Teatre omfatter tilskud til daginstitutioner m.m. til teaterbesøg samt tilskud til teater-

foreningen Furesø Teater og til Værløse Børneteater.  
 

  
 Tilskud til daginstitutioner til teaterbesøg              44 
 Teaterloven giver mulighed for statsrefusion ved køb af forestillinger til børneteater og 

opsøgende teater. Furesø Kommune lader statsrefusionen tilgå de arrangerende insti-
tutioner efter årlig refusionsopgørelse. 

 

   
 Tilskud til Furesø Teater 404 
 Teaterforeningen Furesø Teater arrangerer professionelle voksen- og familieteaterfo-

restillinger primært i Galaksen mod at betale omkostninger ved brug af salen.  
Tilskuddet udbetales til Furesø Teater i 2 årlige rater. Der er ikke indgået kontrakt mel-
lem Furesø Teater og Furesø Kommune. 
 

Udvalgte nøgletal for 2017/2018 – Furesø  Teater 
Antal solgte billetter: 6.035 – 675 inviterede 
45 afholdte forestillinger – 16 egne afholdt i Galaksen 
9 familieforestillinger i samarbejde med Farum Kulturhus 
3 forestillinger i samarbejde med Galaksen 
1 forestilling i samarbejde med Egnsteater Undergrunden 
5 forestillinger i samarbejde med Værløse Børneteater 
2 forestillinger i samarbejde med Ældresagen  
1 forestilling i samarbejde med Integrationsrådet 
3 forestillinger på Bådfarten 
3 forestillinger på plejehjem – plejehjemmene er blevet til-
budt flere forestillinger, men har ikke reageret på tilbuddet 
4 gadeteater-forestillinger 
1 opera-tur til Malmø 

 

 

   
 Tilskud til øvrige teatre 21 
 Tilskud til den folkeoplysende forening Værløse Børneteater, der arrangerer teaterfo-

restillinger i Galaksen for 4-10 årige med forældre.    
Tilskuddet udbetales efter ansøgning én gang årligt.   
 

Udvalgte nøgletal for 2017/2018 – Værløse Børneteater 
5 forestillinger 
Abonnement til alle 5 forestillinger: 
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160 kr. for børn og 200 kr. for voksne 
Billetter i løssalg: 60 kr. for børn, 70 kr. for voksne, solgt 60 stk. 
Foreningsmedlemmer (abonnenter): 44 børn og 36 voksne 
Samlede udgifter: 31.957 kr.  
Samlede indtægter: 38.675 kr.  

 

  
 Egnsteater Undergrunden 3.011 

-1.043 
 I november 2012 tiltrådte Byrådet ”Aftale mellem det selvejende Egnsteater Under-

grunden og Furesø Kommune”. Aftalen blev indgået for en fireårig periode, 2013-2016. 
I marts 2016 besluttede Byrådet at videreføre aftalen, så den er gældende fra 2017 – 
2020.  
I august 2016 godkendte Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Slots- 
og Kulturstyrelsen, den nye aftale.  
 
Den nye aftale er en videreførelse af aftalen, 2013-2016. Såvel egnsteateraftalen som 
vedtægter er dog blevet revideret, så beskrivelsen af de kunstneriske formål og delmål 
matcher teatrets nuværende, faktiske profil samt imødekommer Projektstøtteudval-
gets anbefalinger på baggrund af den evaluering af egnsteatret, der blev foretaget i 
efteråret 2015 i regi af Projektstøtteudvalget.  
 
Da egnsteateraftalen er godkendt af Kunstfondens Projektstøtteudvalg, kan Furesø 
Kommune få statslig refusion for sit årlige tilskud til egnsteatret på 2,9 mio. kr. Mini-
mumsrefusionsprocenten for 2018 er 36 %.   
 
Undergrunden er et professionelt producerende teater, hvis primære opgave er at 
producere minimum to nye scenekunstforestillinger årligt.  
 
Egnsteatret har hjemsted i Galaksen, som er teatrets faste spillested. I flg. huslejekon-
trakten råder teatret over 30 pct. af Galaksens lokaliteter. Der betales en markedsbase-
rede husleje af dette forbrug. Huslejen er konteret under Udvalg for Natur, Miljø og 
Grøn omstilling. 
 
Egnsteatertilskuddet skal primært gå til egenproducerede egnsteateraktiviteter, se-
kundært til gæstespil mv. Dog må max. 15 pct. af tilskuddet anvendes til husleje. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedjusteret med 
25.000 kr. pga en reduceret prisfremskrivning ift. KL`s skøn. (ØU 3). 
 

Udvalgte nøgletal for 2017  - Egnsteater Undergrunden 
Antal nye egenproduktioner: 5 (1 nyt stykke musikdramatik + 4 mindre operaer samlet i 1  
forestilling)    
Antal opførelser af scenekunstneriske forestillinger i Galaksen: 17 (heraf 4 med fri entré) 
Antal opførelser af scenekunstneriske forestillinger på turné: 16 
Antal publikum ved scenekunstneriske forestillinger på turné: 1.777 
Antal publikum i alt ved forestillinger i Galaksen: 1.670 
Antal publikum ved scenekunstneriske forestillinger i Galaksen: 1.312   
Antal betalende publikum ved scenekunstneriske forestillinger i Galaksen: 847 
Antal inviterede publikum ved scenekunstneriske forestillinger i Galaksen: 171 
Antal publikum ved 4 gratis scenekunstneriske forestillinger i Galaksen: 294 
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Antal betalende publikum til Nytårsmatiné: 358 
Antal publikum ved andre aktiviteter: I alt 2.503 
Åbning af H-Arts: 250, Fernisering: 55, Dimission: 425, Farverige Furesø: 811, Ulrich Stærk i  
Farum Kulturhus: 122, Teaterseminar i Odense: 620, Spil Dansk m. Ghita Nørby: 220   
Antal samproduktioner: 0 
Undergrunden har desuden spillet ved et nordisk arrangement på Frederiksberg Rådhus og ved 
et gæstespil i Uppsala 
Teatret har i Furesø kommune desuden spillet forestillinger/musikprogrammer på 2 plejehjem 
samt spillet ved en aktivitetssøndag på Jonstrup Gl. Seminarium. 

 
 

Statsrefusion 
 

-44 

 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre -44 
 Statsrefusion jf. teaterloven.   
   
MUSIKARRANGEMENTER: 13.912 

-6.297 

03.35.63 Musikarrangementer  
 Musikarrangementer omfatter Furesø Musikskole samt tilskud til Dusika og Furesø 

Garden.   
 
 

   
 Kommunalfuldmagtstilskud        319 

-315 
 Tilskud til Dusika, De Unges Symfoniorkester i Hovedstadsregionen. 

Tilskuddet udbetales, når Finansloven er vedtaget og bevillingen modtaget fra Slots- og 
Kulturstyrelsen, typisk i februar-marts måned.  
 
Samarbejdsaftale: Der blev i 2018 indgået en samarbejdsaftale mellem Furesø Kom-
mune og Dusika. Furesø Kommune administrerer det statslige driftstilskud. Desuden 
udpeger Byrådet  1 repræsentant fra Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt til at sidde i Du-
sikas bestyrelse i valgperioden. 
 

 

   
 Furesø Musikskole 13.766 

-6.079 
 Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 

Kirke Værløsevej 36, 3500 Værløse 
Ejer type Farum: Kommunal 
Ejer type Værløse: Kommunal 
 
Lovgrundlag: Lov om musik 
I henhold til musikskoleloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde musikundervis-
ning til alle børn og unge under 25 år. Der ydes en refusion fra staten (pt. ca. 12,5 pct.) 
på de samlede udgifter til ledelse, fagpersonale og transport. 
 
Elevindbetalingen må max. være 33 pct. af udgiften til ledelse, fagpersonale og trans-
port. Hvis man reducerer det kommunale tilskud falder indtægterne fra statsrefusion 
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og elevindbetaling. 
 
Undervisningen 
Musikskolens undervisning er tilrettelagt over 37 uger (skoleåret 2018/2019) og omfat-
ter for- og grundskole, instrumental undervisning, samspil, solosang, kor m.v. 
Det kommunale tilskud gives som et fast beløb, uafhængigt af antallet af elever. 
 
Undervisningen foregår i musikskolens lokaler i Farum Kulturhus, på Kirke Værløsevej 
36 og på kommunens folkeskoler. 
 
Musikskolen har nettobevilling på brugerbetaling.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet nedjusteret med 
25.000 kr. pga en reduceret prisfremskrivning ift. KL`s skøn. (ØU 3) 
 

   
 Personale 13.083 

-339 
 Lønninger til ledelse, fagpersonale, administrativt personale. Indtægterne dækker over 

betaling for undervisning af elever fra andre kommuner. 
 

   
 Driftsramme 567 

-33 
 Uddannelse, befordring, administration, elevarrangementer, undervisningsmidler, IT og 

øvrige driftsudgifter. Indvendigt vedligehold af lokalerne i Farum indgår i budget for 
Farum Kulturhus. 

 

   
 Tilskud til Furesø Garden 116 
 Udvalg for kultur, fritid og idræt yder et årligt tilskud til Furesø Garden på 116.000. 

Tilskuddet udbetales en gang årligt.  
 

   
 Elevindbetalinger -4.121 
  
Statsrefusion 
 

-1.586 

Statsrefusion, som afhænger af udgifterne til fagpersonale, ledelse og transport.  
 

Udvalgte nøgletal m.m. for sæson 17/18 
Koncerter/arrangementer: 80 
Tilhørere: Anslået ml. 8.000 og 9.000 
Aktivitetselever: 1.423 
Instrumentalelever: 789 
Instrumentalundervisning: 23 instrumenter + solosang 
Venteliste: 16 
Grundskole-, sammenspils- og korelever: 768 
Voksenelever (folkeoplysning): 262 
Undervisningstimer: 16.711 (60 min. lektioner) 
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BÅDFART 
 

655 

02.32.33 Færgedrift  
   
 Bådfarten 655 
  

Furesø Kommune ejer sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommu-
ne de 6 både, der bruges til rute- og chartersejlads på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesø-
en og Vejlesø.  
I Furesø Kommune er der anløbsbro ved Furesøbad og Kollekolle. 
Rutesejladsen finder som min. sted på søn- og helligdage i sommersæsonen.   
Siden 2016 er der indgået en kontrakt mellem de 3 ejerkommuner og en privat opera-
tør om driften af Bådfartens rute- og chartersejlads med virkning fra sæson 2017. 
Furesø kommune bidrager med 20 % af det samlede tilskud på 2,2 mio. kr., samt afhol-
der udgifter til istandsættelse af anløbsbroer og ekstraordinære værftsudgifter. Evt. 
overskud fra den private drift af bådfarten, jf. forpagtningsaftale, forbliver i driftssel-
skabet som løbende opsparing til ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter på bådene.  
 

 

Bådudlejning Farum Sø 
 

82 

03.32.35 Andre fritidsfaciliteter  
   
 Bådudlejning Farum Sø 82 
 Bådudlejningen Farum Sø 

Farumgårds Alle 32 
Matr. nr. 1 KD Farumgård.  Bygningsareal 68 m2 
 
Den afsatte bevilling til bådudlejning dækker Farum Lystfiskerforenings udgifter 
til både, sikkerhedsudstyr og den indvendige vedligeholdelse af foreningens hus. 
Der er indgået en driftsaftale med Farum Lystfiskerforening. 

 

  
 Personale 41 
 Budgettet dækker timeforbrug til rengøring og selvudførte håndværksprægede 

opgaver.  
Fra budget 2011 blev der bevilget 30.000 kr. til genåbning af bådudlejningen 
Farum Sø med mulighed for leje af robåde i udvalgte perioder af sommersæso-
nen.  
I 2018 stod Farum Håndbold Forening for udlejning af bådene.  

 

   
 Driftsramme  41 
 Bevillingen dækker de årlige nødvendige anskaffelser for at kunne bringe både-

ne i en rimelig stand samt almindelig indvendig vedligehold på foreningens hus. 
 

 
FORSAMLINGSHUSE: 76 

-336 
03.35.64 Andre kulturelle opgaver  
   
 Ellegården 237 

-208 
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 Adresse: Stavnsholtvej 168, 3520 Farum  
Matr. nr. 4a. Bygningsareal 867 m² 
Ejer type: Kommunal 
Drives af en brugerstyringsgruppe 
 
Ellegården er en renoveret gård, som udlånes til foreninger og udlejes til private igen-
nem kommunens lokalebooking. Gården drives af en brugerstyringsgruppe. Furesø 
Kommune udfører praktiske økonomifunktioner for brugerstyringsgruppen, inkl. udbeta-
ling af løn til brugerstyringsgruppen, jf. Regnskabspraksis for Ellegården, januar 2008.   
 
Ellegården har nettobevilling på indtægter fra udlejning af lokaler og service, og indtæg-
ter fra udlejning kan bruges på udgifter til drift og løn.  
 
Overenskomst 
Furesø Kommune har i oktober 2008 indgået revideret brugerstyringsaftale med Elle-
gårdens brugerstyringsgruppe.   
 

 

   
 Ellegården - Styregruppen 191 

-98 
 Lønninger til brugerstyringsgruppen for åbning og lukning efter brugere samt for øvrige 

praktiske opgaver. Inventar, IT og telefoni, indvendig vedligehold. Budget til vedligehold 
herudover ligger i Kommunale Ejendomme og disponeres i samarbejde med Ellegårdens 
brugerstyringsgruppe. Indtægter fra udlejning af lokaler og service til private. 

 

   
 Ellegården - lade bygninger 46 
 Indtægter og udgifter i forbindelse med rengøring efter udlejning.  -110 
   
 Fælles formål, Forenings- og medborgerhuse 173 

-128 
 Under Fælles formål Forenings- og medborgerhuse hører følgende mindre kultur- og 

fritidsbygninger: 
 
Jonstruphus 
Adresse: Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse (forsamlingshus) 
Matr. nr. 1 jvf. Grundareal 2714 m², bygningsareal 396 m²  
Ejer type: Kommunal 
Jonstruphus drives af foreningen Jonstrup ’89, som varetager udlån til foreninger og 
udlejning til private. Jonstrup ’89 råder over lejeindtægterne til rengøring og drift af 
huset.  
 
Annexgården 
Adresse: Skandrups Allé 7, 3500 Værløse (forsamlingshus) 
Matr. nr. 328a. Grundareal 1.827 m², bygningsareal 371 m² 
Ejer type: Kommunal 
Annexgården er stillet til rådighed for Hareskovby Medborgerforening og 3 cykelklubber. 
Foreningerne har nedsat en styregruppe, som råder over lejeindtægterne til rengøring 
og drift af huset. Fra 2017 afholder Annexgården selv udgifter til el, vand og varme. Den 
kommunale besparelse herved bidrager til den besparelse, byrådet besluttede i budget 
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2016 vedr. øget betaling for brugen af kommunens forsamlingshuse.  
 
Kirke Værløse Gl. Skole 
Adresse: Smedegade 5, 3500 Værløse (forsamlingshus) 
Matr. nr. 1. Grundareal 2.710 m², bygningsareal 314 m² 
Ejer type: Kommunal 
Kirke Værløse Gl. Skole er en tolænget ejendom, hvor den ene længe stilles til rådighed 
for amatørteaterforeningen Aktivscenen, og den anden bruges som mødelokale af for-
eninger og udlejes til private igennem kommunens lokalebooking. Der er ansat en til-
synsførende til rengøring m.m. af møde- /selskabslokalerne. Rengøring og tilsyn finan-
sieres af lejeindtægterne. 
 
 
Satellitten  
Adresse: Bymidten 46, 3500 Værløse (foreningshus) 
Matr. nr. 3mm. Bygningsareal 784 m² 
Ejer type: Kommunal 
Satellitten er et foreningshus i tilknytning til Galaksen/Værløse Bibliotek. 
 
Der vil i 2019 blive arbejdet for etablering af nye driftsaftaler på udvalget huse. 
 

   
 Personale 128 
 Budget til rengøringspersonale vedrørende rengøring og tilsyn på Smedegade 5.  
   
 Driftsrammen 45 
 Budget til mindre udgifter og indvendig vedligehold på ejendommene.  
   
 Brugerbetalinger/indtægter -128 
 Indtægter fra udlejning af Kirke Værløse Gl. skole, Smedegade 5  
  
 Besparelse ved drift af forsamlings- og foreningshuse  -334 
 Alle driftsaftaler gennemgås og ensrettes. Udleje af Hareskovhallen som forsamlingshus 

stoppes Lejepriserne er hævet fra 4. kvartal 2018 og forventes at give en øget indtægt 
på 100.000,- kr. pr. år fra og med 2019. Der skal arbejdes for flere konkrete driftsaftaler 
med kommunens foreninger, mhp. en samlet effektivisering af driften. Såfremt effektivi-
seringen ikke kan tilvejebringes her, vil den skulle implementeres inden for fagudvalgets 
samlede ramme.  

 

  
Turisme – markedsføring og servicering i forhold til turister 
 

326 

   
 Events – markedsføring og servicering 326 
 Indsatsen er rettet mod større events i Furesø Kommune, der både er til for borgerne, 

men også rækker ud over kommunegrænsen. 
Med afsæt i erfaringerne fra 2015-17 er fokus på events og markedsføring samt hjælp til 
facilitering, der sikrer, at kommunens kommercielle turismeaktører kan agere og samar-
bejde om dette område.  
Bevillingen skal også bruges til at etablere de nødvendige interne ressourcer, der kan 
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gøre kommunen til medspiller i udviklingen af både events og strategier i et tæt samar-
bejde med de kommercielle aktører.   
Der er udarbejdet et kommissorium, der dels sætter rammerne for afvikling af events i 
2018 og dels igangsætter et arbejde om den fremtidige indsats på området. 
Der er ligeledes nedsat en eventgruppe med eventejere og andre aktører, der skal 
komme med forslag til den fremtidige strategi og organisering af indsatsen. 
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AKTIVITETSOMRÅDE: FOLKEOPLYSNING 
 

16.995 
-333 

 
Tabel 6: Folkeoplysningen 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
Budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2019 2020 2021 
 

Aktivitetsområde  
 

Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 
DRIFT 16.628 17.127 -136 16.991 16.991 16.991 16.991 
Fælles formål 410 418 0 418 418 418 418 
Folkeoplysende voksenundervisning 1.596 1.627 -94 1.533 1.533 1.533 1.533 
Frivilligt folkeoplysende foreningsar-
bejde 

 
6.527 

 
6.713 

 
0 

 
6.713 

 
6.713 

 
6.713 

 
6.713 

Lokaletilskud 7.134 7.379 -42     
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplys-
ningsloven 

 
962 

 
989 

 
0 

 
989 

 
989 

 
989 

 
989 

        
Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. november 2018 
 
 
Folkeoplysning - Fælles formål 
 

418 

03.38.70 Fælles formål 418 
   
 Driftsramme  
 Bevillingen er primært afsat til delvis dækning af udgifter til fritidskonsulent samt 

udgifter til drift af kommunens lokalebooking- og tilskudssystem. 
 

 
 
Folkeoplysende voksenundervisning: 
 

1.627 
-94 

03.38.72 Voksenundervisning  
   
 Undervisning 1.234 
 I henhold til Folkeoplysningsloven skal der gives tilskud til folkeoplysende voksen-

undervisning. Det afsatte beløb fordeles til arrangørerne af voksenundervisning 
efter en lokal tilskudsmodel. Tilskuddet skal dække leder- og lærerløn. 
 
Der er i Furesø Kommune 11 arrangører af voksenundervisning. Alle foreningerne 
får tilskud, og 8 af foreningerne forestår selv lønudbetalingen. Kommunen admini-
strerer lønudbetalingerne for 3 af foreningerne. 

 

   
 Betaling til andre kommuner 393 
 Mellemkommunal refusion for borgere fra Furesø Kommune, der deltager i under-

visning i andre kommuner. 
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Furesø Kommune har indgået aftale med de tidligere FKKA kommuner, Albertslund, 
Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- 
Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Egedal, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal 
kommuner om, at der ikke opkræves mellemkommunale betalinger kommunerne 
imellem. 

   
 Betaling fra andre kommuner -94 
 Mellemkommunal refusion for borgere fra andre kommuner, der deltager i under-

visning i Furesø Kommune. 
 
Furesø Kommune har indgået aftale med de tidligere FKKA kommuner, Albertslund, 
Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje 
Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Egedal, Lyngby Tårbæk og Rudersdal 
kommuner om, at der ikke opkræves mellemkommunale betalinger kommunerne 
imellem. 

 

 
 
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
 

6.713 

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde  
   
 Medlemstilskud 2.428 
 Foreninger får tilskud til aktive og betalende medlemmer under 25 år uanset bo-

pælskommune. Dog gives der maksimalt tilskud til medlemmer under 25 år fra 
udenbys kommuner svarende til 25 % af foreningens unge under 25 år med bopæl i 
Furesø Kommune. 
 
Der gives et supplerende medlemstilskud til samtlige af foreningens aktive og beta-
lende medlemmer uanset alder og bopælskommune, såfremt mindst 25 % af for-
eningens medlemmer er unge under 25 år. 
 
Der afsættes årligt et rammebeløb, som fordeles blandt indkomne ansøgninger. 
Rammebeløbet divideres med det ansøgte medlemsantal, og såfremt det ansøgte 
beløb skulle overstige rammebeløbet, vil tilskuddet blive procentvist reduceret 
tilsvarende. 
 
Beløbet kan max udgøre 165 kr. pr. medlem under 25 år og 30 kr. for det supple-
rende medlemstilskud. Yderligere information kan ses på www.furesoe.dk. 
 
Tilskuddet kommer til udbetaling i 2 rater: 1. februar og 1. september. 
 
 
 

 

http://www.furesoe.dk/
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Midlerne blev fordelt således i 2017: 

Antal foreninger Antal medlemmer under 25 år, bo-
siddende i Furesø Kommune 

58 8.044 
 

  
 Træner- og instruktørtilskud 4.285 
 Der ydes tilskud til dækning af foreningernes udgifter til trænere og instruktører for 

børn og unge under 25 år med bopæl i Furesø Kommune. Der afsættes årligt et 
rammebeløb, som fordeles blandt rettidigt indkomne ansøgninger. 
 
Hvis de samlede ansøgte træner- og instruktørudgifter overstiger den bevilgede 
budgetramme, vil budgetbeløbet blive divideret med det samlede ansøgte beløb, 
og tilskuddet vil blive procentvis tilsvarende mindre. Tilskuddet for 2017 er reduce-
ret med ca. 10 %. 
 
Yderligere information kan ses på www.furesoe.dk. 
 
Tilskuddet kommer til udbetaling i 2 rater: 1. februar og 1. september. 
 
Midlerne blev fordelt således i 2017: 

Antal foreninger Samlet udgifter træner/instruktør 
36 4.445 

 

 

 
 
Lokaletilskud 
 

7.379 
-42 

03.38.74 Lokaletilskud  
   
 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 38 
 Furesø Kommune yder 75 % i lokaletilskud til driftsudgifterne til den folkeoplysende 

voksenundervisning. I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen yde 75 pct. 
i lokaletilskud til voksenundervisning, hvis der ikke kan stilles kommunale lokaler til 
rådighed. Yderligere information kan ses på www.furesoe.dk. 

 

   
 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 3.899 
 Efter Folkeoplysningsloven skal kommunen yde et lokaletilskud til driftsudgifterne 

på mindst 65 % til foreningsarbejde. Furesø Kommune yder 75 % i lokaletilskud til 
folkeoplysende foreningsarbejde.  
 
Der ydes dog kun tilskud på 65 % til forbrugsudgifter. Yderligere information kan 
ses på www.furesoe.dk 

 

http://www.furesoe.dk/
http://www.furesoe.dk/
http://www.furesoe.dk/
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Foreningerne får udbetalt a conto 80 % i løbet af året. De resterende 20 % udbeta-
les, når opgørelserne for året foreligger. 
 
Eventuelle efterreguleringer vedrørende lokaletilskuddet for det forgangne år bliver 
finansieret fra budgettet året efter. Reguleringerne ændrer ikke på det samlede 
budget til lokaletilskud. 

   
 Frivilligt supplerende lokaletilskud 3.442 
 Furesø Kommune yder et supplerende lokaletilskud til foreninger, der ejer og drif-

ter deres egne lokaler. Yderligere information kan ses på www.furesoe.dk. 
 

   
 Gebyrindtægter -42 
 Gebyrer opkræves i henhold til Folkeoplysningslovens § 22, stk. 4 vedr. lokaler til 

den frie folkeoplysende virksomhed. 
 

   
 
 
Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven 
 

989 

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 989 
   
 Der findes 3 puljer under Folkeoplysningsudvalget: 

- Sommerferieaktiviteter 
- Idræts- og Fritidspuljen 
- Ungefokuspuljen 

 

   
 Sommerferieaktiviteter 364 
 Furesø Kommune arrangerer sommerferieaktiviteter for de børn i kommunen, der 

efter sommerferien går i 1. til 9. klasse.  
 
Forvaltningen arrangerer aktiviteterne primært i samarbejde med kommunens 
foreninger. På kommunens hjemmeside www.sommerferieaktiviteter.dk kan man 
læse mere om sommerferieaktiviteterne. 

 

   
 Idræts- og Fritidspuljen 205 
 Alle folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, ungdomsorganisationer og spej-

dere m. fl.) og enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Furesø Kommune, kan sø-
ge om midler. 
 
Der kan søges om puljemidler til nye initiativer og aktiviteter på såvel idræts- som 
fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være initiativer, som fornyer og udvik-
ler kommunens idræts- og fritidstilbud, f.eks.: 

 

http://www.furesoe.dk/
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• Undervisning, der er relevant for arbejdet i en frivillig forening 
• Udgifter til fremmede instruktører 
• Aktiviteter, der kan omfatte alle borgere i Furesø Kommune 

   
 Lederuddannelse 341 
 Lederuddannelse ydes til foreninger i Furesø Kommune, der modtager medlemstil-

skud. Tilskuddet er til kurser for instruktører og trænere for børn og unge. 
 
Ansøgningsfrister og andre oplysninger om ordningen kan ses på Furesø Kommunes 
hjemmeside www.furesoe.dk 
 
Den enkelte forening kan højst få udbetalt, hvad der svarer til 15 % af det beløb, 
foreningen fik udbetalt i medlemstilskud året før. 

 

   
 Lederpris/idrætspris og hædring af mestre 79 
 Furesø Kommune uddeler årligt en lederpris og en idrætspris og hædrer mestre for 

de resultater, som de har opnået i den forgangne sæson. 
 
Lederprisen uddeles til en leder i foreningslivet i Furesø Kommune, som har ydet en 
særlig indsats eller har opnået et særligt resultat. Idrætsprisen uddeles til en id-
rætsudøver, som har opnået et ekstraordinært resultat i den forgangne sæson. 
Priserne udgør 5.000 kr. hver. 
 
Alle idrætsudøvere, der har vundet medalje ved VM, EM eller OL samt guld ved NM 
eller DM hædres, og modtager en lille gave fra kommunen. 
 
Det er Folkeoplysningsudvalget, der afholder arrangementet. 

 

 

http://www.furesoe.dk/
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dvalg for Beskæftigelse og Erhverv 
 
 
 

 

 
Indholdsfortegnelse: 
 
 Side 
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet 1 
 
Budgetbemærkninger aktivitetsområder   
• Integration 8 
• Kontante ydelser 16 

- Sygedagpenge  
- Kontanthjælp  
- Forsikrede ledige  
- Revalidering 
- Fleksjob 
- Ressourceforløb 
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Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv  
Efter kommunalvalget i 2017 er aktivitetsområ-
derne Førtidspension og boligstøtte samt Integra-
tion flyttet fra hhv. social- og sundhedsområdet 
og Økonomiudvalgets område til Udvalget for 
beskæftigelses og erhverv.  
 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning 
af kommunens opgaver vedrørende beskæftigel-
ses- og erhvervsindsatsen, herunder:  
 
Integration 
• Beboelse (Boligplacering af flygtninge og fa-

miliesammenførte m.v.) 
• Integrationsprogram og introduktionsforløb 
• Repatriering 
 
De kontante ydelser 
• Forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere)  
• Kontanthjælp, uddannelseshjælp (dvs. unge 

under 30 år) og integrationsydelse 
• Dagpenge ved sygdom 
• Ressource1- og jobafklaringsforløb og revali-

dering2 
• Fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere 
• Integrationsindsatsen 
 
Kommunens redskaber til at fastholde personer 
på arbejdsmarkedet og bringe personer nærmere 
arbejdsmarkedet i form af: 
 
Beskæftigelsesindsatsen – kommunens redska-
ber 
• Aktive tilbud til blandt andet a-

dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodta-
gere, modtagere af sygedagpenge m.fl. 

• Ansættelse med løntilskud, mentorordninger, 
praktik, fleksjob, og revalidering.  

• Personer under 18 år, der har behov for en 
uddannelses- og beskæftigelsesfremmende 
indsats 

                                                 
1 Ressourceforløb skal sikre, at borgeren, som er i risiko for at 
komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at 
forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en 
uddannelse. 
2 Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på 
arbejdsmarkedet for borgere, som ikke længere kan varetage et job 
af fysiske, psykiske eller sociale årsager. 
 

• Erhvervsgrunduddannelse (EGU)  
• Produktionsskoler  
• Koordinering af kommunens indsats via en 

etableret Ungeafdeling (Særligt udsatte unge 
under 18 år) 

• Driften af jobcentret i kommunen 
• Gennemførelse af kommunens erhvervspoli-

tik. 
 
Erhverv 
• Tilskud til Erhvervshus Hovedstaden 
• Iværksætterrådgivning 

 
 
Førtidspension og boligstøtte 
• Førtidspensioner (gamle og nye ordninger) 
• Boligstøtte (boligydelse samt boligsikring) 
• Personlige tillæg 
• Sociale formål (efterlevelseshjælp) 
 
Byrådets arbejdsprogram og FN’s verdensmål 
Budgettet afspejler de politiske initiativer, der 
igangsættes jf. Byrådets arbejdsprogram. Imple-
menteringen af arbejdsprogrammets indsatsom-
råder afrapporteres politisk. I afrapporteringen 
tages der konkret stilling til økonomien og de 
budgetmæssige konsekvenser, der er knyttet til 
de enkelte initiativer. Arbejdsprogrammets initia-
tiver bidrager – ligesom det løbende arbejde i 
udvalget – til opfyldelsen af FN’s verdensmål.  
 
Lovgrundlag 
Indsatsen på Udvalg for Beskæftigelse og Er-
hvervs område har hjemmel i gældende lovgiv-
ning: 

 
• Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) 
• Lov om sygedagpenge 
• Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
• Lov om forenklet beskæftigelsesindsats 
• Lov om ansvaret for og styringen af den akti-

ve beskæftigelsesindsats 
• Lov om kommunernes finansiering af visse 

offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, 
Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskas-
serne (Refusionsreformen) 

• Lov om erhvervsgrunduddannelse 
• Lov om vejledning om uddannelse og erhverv 

samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 
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• Lov om erhvervsfremme 
• Pensionsloven (Bekendtgørelse om social 

pension) 
• Bekendtgørelse om individuel boligstøtte 
• Integrationsloven 
• Lov om danskuddannelse ril voksne udlæn-

dinge m.fl. 
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Beskæftigelse 
Borgere i den erhvervsdygtige alder, som modta-
ger offentlig forsørgelse er personer, som har 
været ude for ændringer i form af ledighed, syg-
dom eller sociale forhold, eller personer, der har 
medfødte diagnoser, som bevirker, at de ikke kan 
skaffe det nødvendige til egen eller familiens 
forsørgelse, og hvor forsørgelsen ikke kan dækkes 
af andre ydelser, herunder: 
 
• Ledige (både forsikrede og ikke-forsikrede) 
• Sygemeldte og fleksjob-berettigede 
• Personer med nedsat arbejdsevne. 
 
For at sikre rammerne for en tryg og økonomisk 
holdbar hverdag for alle borgere i kommunen 
arbejder udvalget for at fordele de ressourcer, 
der er til rådighed på den bedst mulige måde. 
Muligheden for økonomisk selvforsørgelse gen-
nem beskæftigelse er centralt i udvalgets arbejde. 
Udvalget har derfor fokus på, at der er beskæfti-
gelse til alle, der har mulighed for at arbejde. 
Dette indebærer bl.a. fokus på en høj beskæfti-
gelsesfrekvens, korte og få velhåndterede ledig-
hedsforløb, samt et godt samarbejde med er-
hvervslivet i kommunen.   
 
Lovgivningen omkring beskæftigelsesindsatsen 
stiller desuden krav om registrering, kontakt, 
aktivering og dokumentation af sagsbehandlin-
gen.  
Indsats og omfang kan løbende følges på Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR’s 
hjemmeside: www.jobindsats.dk 
 
Målsætningerne på beskæftigelsesområdet er 
ambitiøse og kræver en effektiv og god indsats 
for alle målgrupper. 
  
Erhverv  
Udvalget er ansvarligt for gennemførelse af 
kommunens erhvervspolitik, herunder fastholdel-
se og udvikling af eksisterende virksomheder, 
understøtte etablering af nye iværksættere og 
tiltrækning af virksomheder 
 
Visionen er, at Furesø fortsat er en af Region Ho-
vedstadens mest erhvervsvenlige kommuner. 
 

Derfor er der i budget 2019 afsat nye midler til en 
videreudvikling af erhvervspolitikken, jf. neden-
for. 
 
Erhvervspolitik 
I tæt dialog med erhvervslivet, erhvervsforenin-
gerne og regionale samarbejdspartnere vil kom-
munen udvikle Furesø til at være endnu mere 
attraktiv for erhvervslivet. Målsætningen er bl.a.:  
 
• Et lokalt erhvervsliv, der efterspørger såvel 

højtuddannet som ufaglært arbejdskraft 
• Grøn omstilling  
• Furesø som en del af en større sammenhæng 

i forhold til Væksthuset, Copenhagen Capaci-
ty m.v. 

• Uddannelse og job til alle unge, herunder 
erhvervspraktik i folkeskolerne og afdækning 
af mulighederne for et lokalt ungdomsud-
dannelsestilbud 

• Jobskabelse og fastholdelse af beskæftigelsen 
• Attraktive erhvervsområder og rammevilkår 
• Erhvervsservice version 2.0 – klyngedannelse 

– netværksaktiviteter 
• Furesø Kommunes særlige sociale virksom-

hed udnævnes hvert år  
• Fremme af nyt erhvervsområde på flyvestati-

onen 
• Styrkelse af indkøb og udbud i et lokalt per-

spektiv 
 
Budgetvedtagelsen 
Den 10. oktober 2018 vedtog Byrådet en toårig 
budgetaftale for 2019-2020. Hermed blev budget 
2019-2022 vedtaget. Budgetvedtagelsen medfø-
rer blandt andet, at Udvalg for Beskæftigelse- og 
Erhverv skal investere i arbejdet med at reducere 
langtidsledigheden, og bringe ledige kvinder med 
ikke-vestlig baggrund tættere på arbejdsmarke-
det og øge trygheden i kommunen gennem en 
aktiv gadeplansindsats og beskæftigelsesprojek-
ter. Samlet set udvides budgettet med 4,2 mio. 
kr. i 2019, 5,2 mio. kr. i 2020 og 11,9 mio. kr. i 
2021 og 13,0 mio. kr. i 2022 (jf. tabel UBE 1) 
 
  

http://www.jobindsats.dk/
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Tabel UBE 1: Budgetændringer 2019-22 
I 2019-p/l; I 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Budget - tværgående     
ØU 1: Afbureaukratisering 
og forenkling -47 -47 -47 -47 

ØU 2: Justering af ledel-
sesstruktur på tværs af 
organisationen 

-500 -600 -600 -600 

ØU 3: Reduceret pris-
fremskrivning – opjuste-
ret med 0,5 mio. kr. 

-371 -371 -371 -371 

ØU 5: Konsekvens regn-
skabsresultat 2017 -2.000 - - - 

ØU 6: Færre udgifter og 
flere indtægter -100 -100 -100 -100 

ØU 6: Færre udgifter og 
flere indtægter -500 -500 -500 -500 

     

Budgetforslag - UBE     
UBE 1: Kontante ydelser – 
forebygge og mindske 
langtidsledighed 

-1.650 -1.650 -1.650 -1.650 

UBE 2: Kontante ydelser – 
sammenhængende bor-
gerforløb 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

UBE 3: Ikke-vestlige kvin-
der skal integreres i fæl-
lesskaber (forslaget inve-
stering og besparelse er 
nedjusteret) 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

     
Budgetkorrektioner - 
UBE 11.836 11.994 18.715 19.800 

I alt 4.168 5.226 11.947 13.016 

 
De væsentligste korrektioner og omplaceringer 
m.v. er: 
Forslag UBE 1: Forebygge og mindske langtidsle-
dighed 
Det er blevet muligt at arbejde målrettet med at 
mindske langtidsledigheden blandt forsikrede 
ledige i Furesø Kommune. De nye muligheder der 
har åbnet sig, skyldes bl.a. et bedre samarbejde 
med A-kasserne, udvikling af nyt e-
learningsprogram til opkvalificering af jobansøg-
ninger (Guide2know) og en omlægning af den 
virksomhedsrettede indsats i Jobcentret.  Målet 
med forslaget er at reducere og forebygge ande-
len af langtidsledige forsikrede ledige. 
 
 
Forslag UBE 2: Sammenhængende borgerforløb 
Furesø Kommune tilbyder en sammenhængende 
indsats til ledige borgere, som modtager støtte 

fra flere af kommunens fagområder (social, be-
skæftigelse og sundhed). Fremfor at møde flere 
sagsbehandlere med en særskilt opfølgning og 
vurderingsopgave inden for de enkelte fagområ-
der tilbyder vi borgerne en tværgående sagsbe-
handler og en tværgående indsatsplan.  
 
Formålet med sammenhængende borgerforløb er 
at fokusere på og frigive borgernes ressourcer til 
job og uddannelse. Ved at samle myndighed et 
sted kan vi bedre koble lovgivningernes mulighe-
der og kommunens tilbud sammen, så vi investe-
rer mere effektivt og mere målrettet i job og ud-
dannelse.  
 
Konkret betyder det, at tilbud under serviceloven 
for eksempel bo-støtter og hjemmesygeplejer-
skernes indsats er målrettet job og uddannelse, 
at borgerne får overblik og bruger mindre tid på 
kontakt til kommunen, og at vi tidligere i forløbe-
ne bruger træning i virksomhedspraktik som en 
arena også til at overkomme sociale- og 
sundhedsmæssige udfordringer. Forslaget videre-
fører resultater fra 2018, hvor 15 borgere ud af 
108 har opnået job eller er kommet i uddannelse 
med en reduktion i de samlede udgifter til følge. 
Den samlede effektivisering udgør 1,5 mio. kr. i 
2019 og frem, hvoraf 1,0 mio. kr. udmøntes i 
Udvalget for beskæftigelse og erhverv mens 0,5 
mio. kr. udmøntes i Udvalget for social- sundhed 
og et godt seniorliv.  
 
Forslag UBE 3: Ikke-vestlige kvinder skal integre-
res i fællesskaber 
Et væsentligt fokusområde i Byrådets arbejdspro-
gram er at få alle med på arbejdsmarkedet. En 
aktiv erhvervs- og beskæftigelsesindsats skal der-
for sikre, at der på tværs af alle udvalg er fokus på 
at prioritere initiativer, der konkret kan medvirke 
til at øge selvforsørgelse og beskæftigelse, ikke 
mindst blandt udsatte grupper af borgere og 
kvinder med ikke-vestlig baggrund.  
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Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv, budget 2019-2022 
I 2019 er de forudsatte udgifter på 475,8 mio. kr. og indtægter på 83,7 mio. kr. på Udvalg for Beskæftigelse 
og Erhvervs område. Samlet set udgifter på 375,7 mio. kr. (netto), jf. Tabel UBE.2 
 Dette dækker over udgifter på udvalgets fem aktivitetsområder: 

 
• Integration 
• Kontante ydelser 
• Arbejdsmarkedsordninger/Beskæftigelsesindsats  
• Erhverv 
• Førtidspension og boligstøtte 
 
Aktivitetsområdet kontante ydelser indeholder udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp 
forsikrede ledige, fleksjob, ledighedsydelse og revalidering. 
 
 
Tabel UBE 2: Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv - Budget 2019-2022 – drift og statsrefusion. 

Alle tal er i 2019-prisniveau; I 1.000 kr. 
Korr. 

Budget 
2018 

Budget 2019 Budgetoverslagsår 

Aktivitetsområde  Netto Udgifter Indtægter Netto 2019 2020 2022 

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv 365.571 475.833 -100.137 375.696 369.209 375.856 376.936 

Integration 9.665 26.398 -14.597 11.801 11.801 11.801 11.795 

Kontante ydelser: 183.327 255.797 -68.985 186.812 178.615 178.615 178.615 

Sygedagpenge 37.688 66.953 -25.609 41.344 38.141 38.141 38.141 

Kontanthjælp 39.471 51.889 -10.995 40.894 35.894 35.894 35.894 

Forsikrede ledige 49.001 47.892 0 47.892 47.892 47.892 47.892 

Revalidering 925 1.100 -479 621 621 621 621 

Fleksjob 26.713 53.552 -25.023 28.529 28.529 28.529 28.529 

Ressourceforløb 8.509 10.280 -1.801 8.479 8.479 8.479 8.479 

Jobafklaringsforløb 9.732 11.212 -2.259 8.953 8.953 8.953 8.953 

Ledighedsydelse 11.289 12.919 -2.819 10.100 10.106 10.106 10.106 

Arbejdsmarkedsordninger 39.830 52.581 -6.536 46.046 48.670 54.233 54.233 

Erhverv 1.932 1.877   1.877 1.877 1.877 1.877 

Førtidspension og boligstøtte 130.817 139.179 -10.019 129.160 128.245 129.329 130.414 

 - heraf udgør STATSREFUSION -91.756 - -83.474 -83.474 -82.681 -82.681 -82.681 

 
Kilde: Opus datatræk pr. 29.11.2018. 
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Figur UBE.1: Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv - Budget 2019 (drift og statsrefusion)(i 2019-p/l og i mio.kr.) 
 

 
Kilde: Opus datatræk pr. 29.11.2018. 
 
 
Udvalget for beskæftigelse og erhvervs budget indeholder fra 2018 områderne førtidspension og integrati-
on, som følge af omlægningen af udvalgsstrukturen efter kommunalvalg 2017. Det samlede budget udgør 
netto 375,7 mio. kr. i 2019 mod 370,5 mio. kr. i 2017. 
 
 
 
ANLÆG  
I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte 
anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad vedrørende anlæg.   
 
Tabel UBE 3. Oversigt Udvalg for beskæftigelse- og Erhvervs anlægsbudget 2019-2022 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

  
Budgetoverslagsår 

 2019 2020 2021 2022 
  ---- Netto ----- 
Projekter  U 300 300 300 300 
Attraktive erhvervsområder U 300 300 300 300 
 
 
  

Integration;  11,8  

Sygedagpenge;  41,3  

Kontanthjælp;  40,9  

Forsikrede ledige;  
47,9  

Revalidering;  0,6  

Fleksjob;  28,5  

Ressourceforløb;  8,5  

Jobafklaringsforløb;  
9,0  

Ledighedsydelse;  
10,1  

Arbejdsmarkeds-
ordninger;  46,0  

Erhverv;  1,9  

Førtidspension;  
129,2  
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Aktivitetsområde – Integration 26.617 
 -14.597 
 
 
Tabel UBE 4: Integrationsområdet 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr. 
Kor.  

Budget 
2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2022 2022 
Funktion Aktivitetsområde  Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT 9.800 26.617 -14.597 12.020 12.020 12.020 12.014 
Integration        

00.25.11 Beboelse til flygtninge -968 400 -1.235 -835 -835 -835 -835 
05.46.60 Introduktionsprogram m.v. 1.357 13.532 -9.906 3.626 3.626 3.626 3.620 
05.46.61 Kontanthjælp udlændinge 9.328 11.825 -2.715 9.110 9.110 9.110 9.110 
05.46.65 Repatriering -51 641 -741 -100 -100 -100 -100 

heraf statsrefusion  -6.778  -5.612 5.612 5.612 5.612 5.612 

 
 
 
Tabel UBE 4A: Budgetforudsætninger til grund for budget 2019-2022 

  2019 
Antal 

2019 helårs-
personer på 
grundtilskud 

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - voksne pr. 1. januar 19 (sta-
tus) 

  117 

Kvote flygtninge for 2019* 10 5 

Ny tilgang familiesammenførte til flygtninge  18 9 

Ny tilgang familiesammenførte til andre - voksne 26 13 

Ophør af integrationsprogram (grundtilskud) i 2019 -48 -24 

Helårspersoner Grundtilskud – Helårspersoner (flygtninge og familiesammen-
førte) 

  120 

Integrationsydelse flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - helårsper-
soner 

  80 

Integrationsydelse til andre – helårspersoner   20 

Løntilskud – helårspersoner   15 

KKR Hovedstaden udmeldte kommunekvoter for 2019 i juni 2018.  Furesø Kommunes kvote udgør 10 for nye flygtninge, ud af et Landstal på 1.000. 
 
 

00.25.11 Beboelse - udgifter til boligplacering m.v. 400 
 -1.235 
  
001 Bolig til integration af flygtninge 200 
 Der er afsat 200.000 kr. årligt til indretning af varige boliger. 

 
Der er indgået en aftale med Furesø boligselskab om ombygning af store lejligheder til dele-
boliger (bofællesskaber). Jf. aftalen fra 13. maj 2016 skal Furesø Kommune finansiere om-
bygningen.  

 

   
002 Bolig til midlertidig boligplacering af flygtninge (Privat indkvartering) 200 
 Kommunen overtager ansvaret for alle flygtninge fra ankomstdagen. I det omfang det ikke er  
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 muligt at skaffe en varig bolig til en flygtning ved ankomst, har kommunen udgifter til husleje, 
el, vand og varme i midlertidige boliger. 
 
Det forudsættes i budgettet, at 2 flygtninge (helårspersoner) er indplaceret i midlertidige 
boliger hos private i 2019 og i overslagsårene. 
 
Der forudsættes en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.500 kr. Hertil kommer forbrugsud-
gifter på 1.500 kr. (ca. 100.000 kr. årligt pr. bolig). 
 
Afledte driftsudgifter til boliger som Furesø Kommune ejer eller lejer som ordinære lejemål til 
midlertidig indkvartering er budgetlagt under UNMG. 

 

   
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge  -686 
 
 

Herunder registreres huslejeindtægter m.v. fra egenbetaling vedrørende boliger til fremme 
af integration af udlændinge (familiesammenførte). 
 
Der forudsættes 25 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering i 2019. Flygtningene 
må max betale 2.236 kr. om måneden (2018 niveau) i husleje m.v.  

 
 

   
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge -549 
 Herunder registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes egenbetaling. 

 
Det forudsættes 20 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering i 2019. Flygtningene 
må max betale 2.236 kr. om måneden (2018 prisniveau) i husleje m.v. 

 

   
 
5.46.4 

05.46.60 Introduktionsprogram og Introduktionsforløb 13.751 
 -9.906 
 
Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introdukti-
onsforløbet for udlændinge, omfattet af integrationsloven. På funktionen registreres ligeledes udgifter til 
danskundervisning for personer, der er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes, hvis udlændinge, der tilbydes et integrati-
onsprogram består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær 
beskæftigelse. 
 
På danskuddannelsesområdet er der i det forløbne år gennemført tre væsentlige lovgivningsændringer. Ind-
førelse af depositum, klippekortordning samt deltagerbetaling gældende for selvforsørgende kursister. Dette 
forventes at medføre et fald i aktiviteten på ca. 30 %.  
 
Det skal bemærkes, at Furesø Kommune har sin egen Sprogskole ”Sprogcenter Furesø”, som drives som en 
nettostyret driftsenhed.  
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Sprogcenter Furesø – nettostyret enhed 1.851 
 -1.851 
  
Sprogcentret er en kommunal institution under Jobcenter Furesø. Sprogcentret er aktivitetsbudgetteret, 
hvilket vil sige, at sprogcentret kan afholde udgifter mod tilsvarende indtægter. 
 
Sprogcenter Furesø underviser i dansk i henhold til Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 
Sprogcentret er godkendt som prøveafholdende udbyder og afholder Prøve i Dansk 1, 2 og 3 jf. prøvebe-
kendtgørelse for de pågældende prøver samt medborgerskabsprøve og indfødsretsprøve af 2015 jf. be-
kendtgørelse herfor. 
 
Sprogcentret kan mod afregning afholde særligt tilrettelagte forløb. 
 
Danskuddannelse for kursister bosat i Furesø Kommune afregnes internt mellem Sprogcentret og de autori-
serede refusionsgivende funktioner og grupperinger på baggrund af modultakster pr. ½-modul. Afregningen 
sker til gruppering 001-013. For kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige sker afregningen i forhold til 
funktion 05.68.90 under Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv.  
 
Modultaksterne er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter på Sprogcentret.  
 
Sprogcentret udbyder også danskundervisning til kursister fra andre kommuner. Afregning sker på grundlag 
af de takster, der er nævnt ovenfor. 
 
Sprogcenter Furesø har pr. 01.01.18 indgået driftsaftale med HF&VUC Nordsjælland om udbud af Forbere-
dende Voksenundervisning(FVU). 
 
FVU er 100 pct. statsrefunderet for kursister, der ligger inden for målgruppen og selv henvender sig til sprog-
centret. Udgifter til FVU vedr. kursister, der henvises af et jobcenter, afregnes mellem HF&VUC Nordsjælland 
og det pågældende jobcenter, hvorefter sprogcentret kompenseres 100 pct.  
 
Sprogcenter Furesø ligger på Hvedemarken 3-5. Udgifter til husleje, rengøring, el, vand og varme afholdes 
under Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings ramme. Udgifter hertil er indregnet i de beregnede modul-
takster.  
 
Nedenstående budget svarer til budgettet efter forventet aktivitet i 2019.  
 
Tabel UBE 4B: Budgetteret aktivitet i Sprogcenter Furesø 2019 
prognose 2019  10 11 12 13 05.68.90 Furesø Andre I alt 
 (halvmoduler) I1 I2 I3 (S) D+S3 A+A1 I alt kommuner  
DU1 mo1-mo6 70 39 13 2   129 12 141 
DU2 mo1-mo6 70 110 267 11 45 503 78 581 
DU3 mo1-mo6 4 22 85   3 114 31 145 
Halvmoduler i alt        144        171         365         13           48         746             121  867 

 

Note: Prognose for 2019 fra august 2018.  
  
 Personale 8.014 
 Lønudgifter til ledelse, lærerløn, undervisningshonorarer, administrativt personale, egne 

vikarer samt tolkeudgifter. 
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  Anden indtægtsdækket virksomhed -100 
 Indtægter fra afholdte indfødsrets- og medborgerskabsprøver, selvbetalere m.v.  
   
 Intern afregning Furesø 986 
 Bidrag til udgifter til husleje, el vand varme og overhead.   
   
 Indtægter fra modulafregning (Furesø Kommunens brug af Sprogcenter) -7.846 
 Budgetteret indtægten for moduler på ordinær danskuddannelse afregnes med en start- og 

en sluttakst (pr. ½-modul).  
 

   
 Betaling fra andre myndigheder (Andre kommuner brug af Sprogcenter Furesø) -451 
 Budgetteret indtægt for moduler på ordinær danskuddannelse afregnes med en start- og 

en sluttakst (pr. ½-modul). Der forventes indtægter fra 116 halvmoduler. 
 

   
 Indtægter fra FVU -1.300 
 Der forventes en stigning i antallet af kursister på FVU pga. deltagergebyr for selvforsørgere 

på Danskuddannelse. Der er budgetteret med ca. 15,5 årskursist. 
 

   
 Driftsramme – Sprogcenter Furesø 697 
 Driftsudgifter til uddannelse, kontorhold, inventar, IT og telefoni.  
 
 

  

Budget til iværksatte aktiviteter indenfor integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 7.888 
 -8.055 
   
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktions-
forløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskud-
dannelse til voksne udlændinge m.fl. 
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrati-
onsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær 
beskæftigelse. 
   
001-
009 

Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere og selvforsøgende ifølge integrationslovens § 23 
og 24 

985 

 Her registreres udgifter til tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge efter 
integrationslovens § 23 og 24. Det vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge 
på kontanthjælp, integrationsydelse eller selvforsøgende. 

 

   
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 21 
1.690 

 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til flygtninge og 
familiesammenførte udlændinge, på kontanthjælp eller integrationsydelse samt deltagere i 
et integrationsprogram. Dette omfatter også udgifter til danskuddannelse, der som led i 
integrationsprogrammet har en varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, stk. 6. 
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011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede iføl-

ge integrationslovens § 21 
1.836 

 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til selvforsørgen-
de flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp eller 
integrationsydelse, og som deltager i et integrationsprogram. Dette omfatter også udgifter 
til danskuddannelse, der som led i integrationsprogrammet har en varighed på op til 5 år, jf. 
integrationsloven § 16, stk. 6. 

 

   
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslo-

vens § 24 d 
 

 Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, som deltager i et 
introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 dvs. udenlandske arbejdstagere, medføl-
gende ægtefæller, internationale studerende og au pairs mv.  

3.622 

   
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voks-

ne udlændinge m.fl. 
241 

 Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til danskuddannelse 
efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er om-
fattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres eksempelvis udgifter til danskuddannelse for 
grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a, stk. 1, og udlændinge, der har fået for-
længet deres ret til ordinær danskuddannelse pga. sygdom eller barsel mv. jf. danskuddan-
nelseslovens § 2 e stk. 3 samt § 2 f stk. 3. 

 

   
014 Tolkeudgifter 500 
 Her registreres tolkeudgifter i forbindelse med den generelle vejledningsforpligtelse vedrø-

rende personer omfattet af integrationsloven.  
Udgifter til tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt refusionsberettigende foran-
staltning konteres derimod sammen med den pågældende foranstaltning.  

 

   
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i in-

tegrationsloven 
-4.044 

 Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for 
udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. integrationslovens § 45, stk. 3.  
 
Grundtilskuddet udgør 2.747 kr. pr. måned (2018-niveau). 
 
Det forudsættes, at kommunen modtager grundtilskud for 120 helårspersoner (flygtninge 
og familiesammenførte) i 2019. 

 

   
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddan-

nelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2 
-399 

 Det er budgetlagt med, at 5 personer påbegynder kompetencegivende uddannelse og fast-
holder uddannelsen i 6 mdr. i 2019. 
 
Resultattilskuddet for påbegyndt kompetencegivende uddannelse inden for 3 år udgør 
78.030 kr. (2018-niveau).  
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101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, 
stk. 8, nr. 3 og 4 

-851 

 Det er budgetlagt med, at 25 personer består prøve i dansk i 2019 og dermed udløser et 
resultattilskud. 
 
Resultattilskuddet for bestået danskuddannelse udgør 33.292 kr. (2018-niveau). 

  

   
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge 

integrationslovens § 45 stk. 8, nr.1 
-399 

 Det er budgetlagt med, at 5 personer kommer i ordinær beskæftigelse og fastholder be-
skæftigelsen i 6 mdr. 
 
Resultattilskuddet for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse udgør 
78.030 kr. (2018-niveau).  

 

   
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannel-

se ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2  
-53 

 Det er budgetlagt med, at 1 personer påbegynder kompetencegivende uddannelse i 2019. 
 
Resultattilskuddet for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddan-
nelse udgør 52.020 kr. (2018-niveau). 

 

   
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge inte-

grationslovens § 45, stk. 8 nr. 1  
-53 

 Det er budgetlagt med, at 1 personer kommer i ordinær beskæftigelse og fastholder be-
skæftigelsen i 6 mdr. Endvidere kommer resultattilskud for IGU forløb, der er budgetlagt 
ovenfor. 
 
Resultattilskuddet for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse udgør 
52.020 kr. (2018-niveau). 

 

   
000 Løn til personer i kommunale IGU forløb 1.102 
 Det forventes, at der i 2019 vil være 15 årspersoner i IGU-forløb i kommunen.  

 
Resultattilskud vedrørende borgere i IGU-forløb, er budgetlagt ovenfor under 054660 grup-
pering 102. 

 

   
Budget til andre aktiviteter i forhold til udlændinge m.v.  
   
080 Intern afregning med Sprogcenter Furesø -986 
 Intern afregning med Sprogcenter Furesø for rengøring, energi og vand, som er budgetlagt 

under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling samt overhead.  
 

   
000 Budget til modtagelse af flygtninge og opsøgende virksomhedsindsats  
 Lønudgifter til modtagelse af flygtninge og opsøgende virksomhedsindsats samt øvrige ud-

gifter til modtagelse  
2.910
  

   
2 Statsrefusion -2.256 
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001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 -2.256 
 50 pct. statsrefusion af udgifter til integrationsprogrammer, indenfor et maksimalt udgifts-

loft på 36.774 kr. pr. helårsperson (i 2018-niveau).  
 

   
   
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 11.825 

 -2.715 
  

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og fa-
miliesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfat-
tet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrati-
onsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt løntilskud til 
personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet. 
 
Fra 2016 er refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsat på baggrund af antallet af uger på offentlig 
forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 
27-5 og 20 pct. fra uge 53. 
   
002 Integrationsydelse til udlændinge, omfattet af integrationsprogrammet efter integrati-

onsloven 
7.200 

 Udgifter til integrationsydelse til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. kapitel 
5 i integrationsloven. Der forventes ca. 80 helårspersoner i 2019 med en gennemsnitlig 
udgift på ca. 90.000 kr. 

 

   
003 Integrationsydelse til andre 1.800 
 
 

Her registreres udgifter til integrationsydelse til personer, som ikke er omfattet af integra-
tionsprogrammet efter integrationsloven, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Der budgetteres med 20 helårspersoner i 2019 med en gennemsnitlig udgift på ca. 90.000 
kr. 

 

   
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 800 
 Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge med 

50 pct. refusion. 
 

   
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 2.025 
 Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden 

efter 1. januar 2016.  
 
Der budgetteres med 15 helårspersoner i 2019 med en gennemsnitlig udgift på ca. 135.000 
kr. 

 

   
2 Statsrefusion -2.715 
   
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge -400 
   
012- Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet -1.512 
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015 
 Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsør-

gelse. Statsrefusionen udløses således: 
0 – 4 uger   80 pct. statsrefusion 

5 – 2 6 uger 40 pct. statsrefusion 
27 – 5 2 uger 30 pct. statsrefusion 
Over 52 uger 20 pct. statsrefusion 

Det forudsættes, at 110 helårspersoner modtager integrationsydelse ”til Flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge” og at den gennemsnitlige refusionsprocent udgør ca. 21 
pct. 

 

   
016-
019 

Refusion af integrationsydelse til andre -378 

 Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsør-
gelse. Statsrefusionen udløses således: 

0 – 4 uger   80 pct. statsrefusion 
5 – 2 6 uger 40 pct. statsrefusion 

27 – 5 2 uger 30 pct. statsrefusion 
Over 52 uger 20 pct. statsrefusion 

 
Det forudsættes at 40 helårspersoner modtager integrationsydelse ”til andre” og at den 
gennemsnitlige refusionsprocent udgør ca. 21 pct. 

 

   
020-
023 

Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 
med 

-425 

 Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsør-
gelse. Statsrefusionen udløses således: 

0 – 4 uger   80 pct. statsrefusion 
5 – 2 6 uger 40 pct. statsrefusion 

27 – 5 2 uger 30 pct. statsrefusion 
Over 52 uger 20 pct. statsrefusion 

 
Det forudsættes, at 20 helårspersoner er i løntilskud og at den gennemsnitlige refusions-
procent udgør ca. 21 pct. 

 

   
05.46.65 Repatriering 
 

641 
-741 

  
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven. 

 
001 Hjælp til repatriering 641 
 Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, 

med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres eventuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering 
efter repatrieringslovens § 9. 
Der forventes ca. 6 helårspersoner.  

 

   
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 

13, stk. 2. 
-100 

 Her registreres kommunens indtægter fra det statslige resultattilskud ved repatriering af  
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udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2. 
Der er budgetlagt med at kommunens i 2019 modtager resultattilskud for 4 personer.  

   
2 Statsrefusion -641 
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion -631 
   
   
Kontante ydelser og Arbejdsmarkedsordninger 
 
Budgetforudsætninger 
Budgetforudsætninger for de kontante ydelser (ekskl. Integration og Førtidspension) og arbejdsmarkeds-
ordninger (beskæftigelsesindsats) beskrives i det følgende. For aktivitetsområderne kontante ydelser og 
arbejdsmarkedsordninger er budgettet hhv. øget og reduceret. Overordnet set forventes udgifterne til de 
kontante ydelser at stige fra 2018 til 2019 (fra 184,5 mio. kr. til 186,8 mio. kr.) på trods af en forventning 
om faldende bruttoledighed og fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2018.  
 
Den forventede stigning i udgifterne til kontante ydelser, skyldes at arbejdsstyrken i Furesø kommune for-
ventes at stige i 2019 og frem, dels som følge af befolkningsvækst og dels som følge af at tilbagetræknings-
alderen øges med et halvt år pr. 1. januar 2019 og yderligere med et halvt år fra 1. juli 2019. Som følge af 
en øget arbejdsstyrke forventes det, at antallet af offentligt forsørgede i Furesø vil stige, men samtidig at 
andelen af offentligt forsørgede fortsat vil være lav. Der er i budgettet vedrørende kontant ydelse for 2019 
særskilt taget højde for øget tilbagetrækningsalder og befolkningstilvækst i Furesø. 
 
Der er i budgettet for 2019 og frem investeret i en styrket indsats mod socialt bedrageri, hvilket forventes 
at reducere udgifter til overførselsindkomsterne. 
 
I budgettet for 2019 er bl.a. indarbejdet: 
• Budgetforslag til besparelser og effektiviseringer på udvalgets område 
• Tekniske korrektioner 
• Kompensation som følge af ændringer i statsrefusionen til beskæftigelsesindsatsen 
 
Budgettet til indsatsen er opjusteret med 6,4 mio. kr. (jf. bilag 1a) i 2019 som følge af omlægningen af 
statsrefusionen. Samlet set er budgettet vedr. beskæftigelsesindsatsen højere i 2019 end i 2018 (40,4 mio. 
kr. mod 46,8 mio. kr. i 2019).  
 
Budgetforslagene til besparelser og effektiviseringer er beskrevet ovenfor. De øvrige ændringer beskrives 
uddybende nedenfor. 
 
Tekniske korrektioner - Prognoser og budgetlægning 
Forudsætningerne for budgetlægningen af de kontante ydelser er:  
 
1. Konjunkturprognoser: Hvor mange personer, der forventes i offentlig forsørgelse i Furesø 

(mængder) på baggrund af teknisk fremskrivning, konjunkturanalyse og jobcenterledelsens 
erfaring. 

2. Omkostninger pr. borger: Hvad omkostningerne vedrørende den enkelte borger i de forskel-
lige målgrupper forventes at være.  

3. Størrelsen af udgifterne vedrørende de ydelser, som ikke kan henføres til 
pris/mængdeberegninger. 
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Forvaltningen udarbejder hvert år et teknisk budget, hvor de aktuelle konjunkturforventninger og den hi-
storiske udvikling danner udgangspunktet for prognosen for antallet af modtagere i målgrupperne.  Sam-
men med de forventede enhedsomkostninger til borgerne på de respektive ydelser og forventningerne til 
de udgifter, der ikke er fastsat ud fra priser og mængder udarbejdes et samlet bud på næste års budget. 
 
Et skøn for målgrupperne i det kommende år udarbejdes ud fra:  
• En objektiv prognose baseret på udviklingen i målgrupperne i indeværende år og den histori-

ske udvikling i målgrupperne i de seneste to – tre år. 
• En objektiv inddragelse af den aktuelle konjunktursituation baseret på Kommunefremskriv-

ningen som er udarbejdet af STAR. 
• En subjektiv vurdering fra Jobcenterchefen, baseret på chefens erfaring, prioriteringer i Job-

centret og medarbejdernes kompetenceprofil. 
 
Antallet af modtagere af kontante ydelser har været faldende gennem 2017.  Af tabel UBE 5A ses det, at 
der samlet set var 1694 helårsmodtagere af kontante ydelser i 2017 i gennemsnit, mens der i 2018 forven-
tes 1667 helårsmodtagere, svarende til et fald på næsten 30 helårsmodtagere. I 2019 er der i budgettet 
forudsat en stigning på samlet set 40 helårsmodtagere til 1.707 i alt i gennemsnit i forhold til forventet 
regnskab 2018.  
 
Tabel UBE 4C: Udviklingen i helårsmodtagere 2017-2019. 

Antal helårspersoner Regnskab   
     2017 

FR2018 
(BO II) 

Budget 
2019 

Sygedagpenge 338 342 429 

Jobafklaringsforløb 96 80 79 

Kontanthjælp  295 247 226 

Uddannelseshjælp 171 156 132 
Forsikrede ledige 380 390 372 
Revalidering 10 6 3 
Fleksjob 274 302 316 
Ledighedsydelse 79 74 69 

Ressourceforløb 51 70 81 

 I alt UBE - Kontante ydelser 1.694 1.667 1.707 

 
Forudsætninger om helårspersoner  
I budget 2019 er prognosen for antallet af helårsmodtagere udarbejdet på baggrund af opdaterede ledig-
hedstal for juni 2017. Efterfølgende er en prognose for udviklingen i antal helårsmodtagere i 2019 genbe-
regnet på baggrund af ledighedstallene for september 2017. Resultatet af dette ses jf. tabel UBE 5B.  
 
Tabellen viser på den baggrund den forventede aktivitet (målt som helårsmodtagere) i 2018, på baggrund 
af den faktiske udvikling til og med budgetopfølgning II 2018, samt en den aktivitet som ligger til grund for 
budget 2019 og det forventede regnskab 2019 på baggrund af ledighedsudviklingen til og med september 
2018 (BO III 2018). 
 
Samlet set forventes det efter BO III 2018, at budgettet for 2019 er i balance i forhold til aktivitetsniveauet 
på området. Den økonomiske målsætning for 2019-2022 er et budget i balance.  
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Tabel UBE 4D: Helårspersoner 2018 – 2019. 

Antal helårspersoner 
FR18 
(BO II 
2018) 

Vedtaget 
Budget 

2019 
(BO II) 

FR2019 
(BO III 
2018) 

Enhedspris i 
1000 kr. (be-

regnet ved BO 
II 2018 i 19-

niveau) 

Enhedspris i 
1000 kr. 

(beregnet 
ved BO III 
2018 i 19-

niveau) 

Udfordring i 
2019, 1000 kr. 

Bruttoledige og aktivitetsparate 
kontant- og uddannelseshjælps-

modtagere 
793 730 702  

 
 

Forsikrede ledige 390 372 370 128,5 127,8  -489  

Kontanthjælpsmodtagere 247 226 220 109,2 111,8  -114  

Uddannelseshjælpsmodtagere 156 132 112 60,2 62,4  -949  

Ikke-arbejdsmarkedsparate modta-
gere 156 163 157   

            
Jobafklaring 80 79 84 122,8 117,5                145-    
Ressourceforløb 70 81 71 115,9 120,8            351  
Revalidering 6 3 2 174,5 166,2                 -163    
Øvrige modtagere 718 814 796               
Sygedagpengemodtagere 342 429 413 106,5 114,4 1.570 
Fleksjob 302 316 310 107,9 107,9  -646  

Ledighedsydelse 74 69 73 140,6 140,4  512  

I alt  1667 1707 1655   216  

 
Udviklingen i ledigheden i 3. kvartal 2018 har ikke givet anledning til at STAR har ændret skønnene for le-
digheden for 2019 (STAR.dk kommunefremskrivning). Der har generelt været stigende forventede enheds-
omkostninger i forhold til ved BO II 2018, men omvendt er skønnet for antallet af sygedagpengemodtagere 
i 2019 nedjusteret. På den baggrund af de tilgængelige oplysninger ved BO III 2018 vurderes det, at budget-
tet for 2019 for de kontante ydelser er i balance. Budgettet for Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv udgør 
samlet set af budget til kontante ydelse, budgettet til beskæftigelsesindsatsen, Integrationsområdet og 
budget til førtidspension og boligsikring.  
 
Den samlede udfordring for budgettet som helhed, kan ikke opgøres på baggrund af den forventede udfor-
dring vedrørende de kontante ydelser isoleret set. Det er dog en forudsætning, at der dels er usikkerhed 
forbundet med prognosen for ledighedsudviklingen i 2019 og dels at de andre aktivitetsområder. Det vur-
deres, at udfordringen ligger inden for en usikkerhedsmargin (under 2 pct. af nettobudgettet), der gør, at 
forvaltningen forventer at budget og regnskab 2019 vil være i balance. 
 
Den primære udfordring i 2019 vedrører sygedagpengeområdet, hvor det realistiske og ambitiøse mål er, at 
der i gennemsnit vil være 413 helårsmodtagere i 2019 med en nettoydelse på 114.400 kr. i 2019.  Den for-
ventede udfordring i 2019 skyldes at det ventes at omkostningen pr. helårsmodtager vil være højere end 
forventet ved budgetopfølgning-II 2018. 
 
De ambitiøse mål for ledigheden i Furesø Kommune i 2019 svarer til en bruttoledighed på 2,4 pct. Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering forventer en ledighedsprocent På 2,4 pct. i Furesø Kommune ultimo 
2019.  
 
De enkelte ydelser og arbejdsmarkedsordninger gennemgås nærmere nedenfor.  
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Ændringer i statsrefusionen 
Som led i finansieringen af aftalen om Erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den 
økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. 
 
Forenklingen indebærer, at den direkte statsrefusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpengemodtage-
re, sygedagpengemodtagere, modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, revalide-
ring samt ledighedsydelsesmodtagere og ledige selvforsørgende afskaffes. Tilsvarende afskaffes statsrefu-
sionen af udgifter til mentorstøtte.  Alle mentor- og driftsudgifter bliver i stedet omfattet af budgetgaranti-
en. Kommunen kompenseres som udgangspunkt via indtægtssiden, en til en, for den afskaffede statsrefusi-
on. Beskæftigelsesindsatsbudgettet indtægtsside er derfor nedjusteret med 6,4 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. 
kr. derefter. Det medfører at nettobudgettet samlet set opjusteres med 6,4 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. 
derefter.  Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2019 med undtagelse af driftsudgifter til aktivering af 
sygedagpenge- og dagpengemodtagere. Her træder ændringerne i kraft pr. 1. juli 2019 – Hvorfor det for-
ventes at 6,4 mio. kr. bortfalder i 2019, mens 7,2 mio. kr. bortalder fra 2020 og frem. 
 
Som følge af disse ændringer falder direkte statsrefusioner vedrørende den aktive beskæftigelsesindsats 
bort. Samtidig forventes det, at denne ændring medfører en adfærdsændring i kommunerne, som giver et 
besparelsespotentiale på op mod 30 pct. af udgiftsniveauet for de tidligere statsrefusioner. Det forventes, 
at der omlægges fra indsatser, som er kategoriseret som øvrig vejledning og opkvalificering til indsatser 
som i højere grad er virksomhedsrettede (og mindre omkostningsfulde, men vurderet som effektfulde un-
der højkonjunktur – jobeffekter.dk). Der forventes en samlet besparelse/effektivisering på 1,5 mio. kr. 
 
 Konsekvenserne af omlægningen af finansieringen af indsatsen inklusiv den forventede besparelse forven-
tes på nuværende tidspunkt kompenseret gennem bloktilskuddet via budgetgarantien i 2019 og frem. Det 
betyder, at Furesø Kommune kompenseres for 4,9 mio. kr. af de 6,4 mio. kr. i 2019, mens det gælder 5,7 
mio. kr. i overslagsårene af de 7,2 mio. kr. Det er indregnet i kommunens indtægtsbudget.  
 
Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 
Den 23. august 2018 blev der indgået en politisk aftal om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen 
indebærer ændrede krav og proces for Jobcentrene i forhold til indsatsen overfor borgerne. Aftalen er byg-
get op om fire hovedoverskrifter: Færre og mere enkle proceskrav, ens regler på tværs af målgrupper, flere 
digitale løsninger og fokus på kommunernes resultater gennem øget opfølgning. 
 
Aftalen indeholder harmonisering af muligheder og tilbud på tværs af målgrupper. Eksempelsvis udvides 
jobrotationsordningen, det bliver muligt at tage ordinær uddannelse om uddannelseshjælpsmodtager og 
de administrative forpligtelser lettes på flere områder.  
 
De samlede økonomiske konsekvenser er på nuværende tidspunkt svære at vurdere og er ikke medtaget i 
budgetlægningen. Der er løbende dialog og opfølgning med chefer i jobcentret om konsekvenser af de æn-
drede sagsgange og tilbud.  
 
Regeringen vurderer at gevinsten ved forenklingen, samt fire andre initiativer samlet på landsplan kan fri-
gøre 500 mio. kr. (svarende til omkring 2,5 mio. kr. på indsatsbudgettet i Furesø Kommune). Forvaltningen 
afventer KLs vurdering af, om de fem initiativer kan frigøre 500 mio. kr.    
 
Øvrige ændringer i refusionen på beskæftigelsesområdet 
Med virkning fra 1. januar 2016 blev der gennemført en omfattende refusionsreform på beskæftigelsesom-
rådet. Jobcentret har igennem 2016 og 2017 arbejdet målrettet på at implementere refusionsreformen og 
tilpasse indsatsen på området således, at beskæftigelsesindsatsen er tilrettelagt efter de økonomiske inci-
tamenter, der ligger i reformen. 
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Reformen har vanskelliggjort økonomistyringen på området i 2017 og til dels i 2018, blandt andet fordi der 
har været borgere på de gamle refusionsordninger, samtidigt med at de nye regler er blevet implemente-
ret. Endelig er afregningerne af refusionerne omlagt, fra at refusionerne blev hjemtaget på forskud, til at de 
nu bliver afregnet efter forbrug, og dermed med en vis forsinkelse. Idet det nye system nu er fuldt imple-
menteret, forventes det, at der vil være bedre transparens mellem afregninger og den løbende opfølgning i 
2019, set i forhold til 2017 og 2018.  
 
I forhold til 2017 og 2018 overgår den økonomiske implementering af refusionerne fra STAR til Ydelsesrefu-
sion gennem Kombit pr. 1. januar 2019. Det forventes ikke at dette vil have regnskabsmæssig betydning. 
  



Furesø Kommune – Budget 2019                                                                       
Udvalg for beskæftigelse og erhverv      

 
 219 

Aktivitetsområde - Sygedagpenge 
 

    
Tabel UBE5: Sygedagpenge budget 2019 – 2022. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau, 1000 kr. 
Korr. 

Budget 
2018 

Budget 2019 
      

2020 2021 2022 

    Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Sygedagpenge 37.688 66.953 - 25.609 41.344  38.141   38.141   38.141  

05.57.71 Sygedagpenge 37.688 66.953 -25.609 41.344  38.141   38.141   38.141  

Heraf STATSREFUSION -23.161   -25.609 -25.609  -24.609   -24.609   -24.609  

 
 
Sygedagpenge 

 
66.953 

-25.609 
05.57.71   
Der udbetales sygedagpenge til sygemeldte borgere. Udbetalingen af sygedagpenge ophører med få undta-
gelser, når der er udbetalt dagpenge eller løn under sygdom for mere end 22 uger i de forudgående 9 kalen-
dermåneder.  
 
Der ydes sygedagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst. For personer ansat i fleksjob afholder 
kommunen udgifter til dagpenge under sygdom fra den 1. fraværsdag. Sygemeldte med ikke-afklarede lidel-
ser kan overgå til jobafklaringsforløb efter 22 uger, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp. Jobafklaringsforløb 
budgetlægges på funktion 05.58.82.  
 
Med virkning fra 2016 er reglerne for statsrefusion ændret.  Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den 
enkelte borger har været på offentlig forsørgelse jf. ovenfor. 
 
Refusionen beregnes som en procentdel af kommunens udgift, hhv. 80-, 40-, 30- og 20 pct. alt efter varighe-
den af forløbet. Dermed modtages dobbelt så meget i refusion, for de korte forløb (0-4 uger), som for de 
mellemlange forløb (4-26 uger) og fire gange så høj refusion i forhold til forløb med varighed over 52 uger. 
 
Budgettet for sygedagpenge er baseret på en prognose for udviklingen i aktiviteten, samt en forventet en-
hedsomkostning pr. helårsmodtager. Den forventede enhedsomkostning er gennemsnitlig, hvilket betyder at 
det er den gennemsnitlige refusions-pct., som er benyttet. Hvis den gennemsnitlige varighed af sygedagpen-
geforløbene ændrer sig, ændrer den gennemsnitlige refusions-pct. sig også – alt andet lige.  
 
Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere er vist nedenfor: 
 
Tabel UBE 5A: Sygedagpenge helårspersoner. 

Antal helårspersoner Regnskab 
2017 

Forventet  
regnskab 

2018 

Budget 
 2018 

Budget 
2019 

Sygedagpenge 338 342 342 429 
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Der forventes flere modtagere af sygedagpenge i 2019 end i 2018. Dette skyldes blandt andet, at der er flere 
personer i beskæftigelse under en højkonjunktur og dermed også flere, som kan risikere at blive syge og er 
berettigede til sygedagpenge. Samtidig forventes mere aktivitet og grundet rekrutteringsproblemer og travl-
hed, kan dette medføre flere arbejdsulykker og stressrelateret sygdom (Kilde: Viden om sygefravær – STAR). 
Derudover forventes der flere sygemeldte, som følge af at arbejdsstyrken vokser i Furesø – dels på grund af 
befolkningstilvækst og dels på grund af senere tilbagetrækning. 
 
Som følge af den forventede vækst og højkonjunktur opjusteres budgettet vedrørende sygedagpenge med 
1,5 mio. kr. (tekniske korrektioner). 
  

1 Drift  66.953  
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, 25 

 Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedag-
penge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf., 
§ 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge. 

 

 

   
003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om 

sygedagpenge 
25 

 Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpen-
ge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge. 
I 2017 forventes udgifter for 54 t. kr. 
 

 

   
005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, 

jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 
25 

 Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpen-
ge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge. 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. december 2015 regi-
streres på gruppering 013. 
I 2017 forventes et forbrug på 120 t.kr. 

 

   
006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015  125 
 Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpen-

ge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtage-re og til personer i aktive-
ring i øvrige vejlednings- og opkvalificeringstilbud, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedag-
penge og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
I 2017 forventes udgifter for 180 t.kr. 

 

013 Sygedagpenge 66.753 
 99 procent af bruttoudgifterne på sygedagpengeområdet forventes at vedrøre fakti-

ske kontante ydelser udbetalt til sygemeldte borgere. Der er i budgettet forudsat 
429 helårsmodtagere af sygedagpenge til en forventet enhedsomkostning på 106,5 
kr. (netto) i 2019 niveau. 

 
Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 
2015 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger 
Under denne funktion. 
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2 Statsrefusion i alt -25.609 
009 009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 90 
   
010 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. -7.765 
 Statsrefusion til kommunen vedr. sygemeldte med en varighed mellem 0 og 4 uger.   
011 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. -10.750 
 Der forventes i lighed med tidligere flest sygedagpengemodtager med en varighed i 

offentlig forsørgelse på mellem 5 og 26 uger. 
 

 

012 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. -3.800 
 Forløb med varighed mellem 27 og 52 uger.  
013 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. -3.204 
 Forløb med mere end 52 ugers varighed.   

 
  



Furesø Kommune – Budget 2019                                                                       
Udvalg for beskæftigelse og erhverv      

 
 222 

 
Aktivitetsområde – Kontanthjælp 

 
 
Tabel UBE 6A: Kontanthjælp budget 2019 – 2022. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau, 1000 kr. 
Korr. 

Budget 
2018 

Budget 2019 
      

2020 2021 2022 

  Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Kontanthjælp 39.978 51.889 -10.995 40.894  35.894   35.894   35.894  

05.57.72 Sociale formål 553 1.843 -735 1.109 1.109 1.109 1.109 

05.57.73 Kontanthjælp 38.868 49.893 -10.260 39.633 34.633 34.633 34.633 

05.57.75 Aktiverede kontant-
hjælpsmodtagere 50 152 0 152 152 152 152 

Heraf STATSREFUSION   -12.147   -10.995 -10.995 -10.995 10.995- 10.995 

 
 

  Kontanthjælp 
 

51.889 
-10.995 

Området omfatter kontanthjælp og uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik samt 
særlig støtte efter aktivloven. Budgettet er lagt med udgangspunkt i forventet forbrug i regn-
skab 2017 og 2018, korrigeret for prognoser for målgruppeaktivitet i vedtaget budget 2019.  

 

Sociale formål 
 

1.132 

Drift 05.57.72 1.867 
Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter aktivlovens bestemmelser samt hjælp i sær-
lige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Kommunen kan i medfør af Aktivloven yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Der kan ydes hjælp i 
særlige tilfælde til dækning af enkeltudgifter, sygebehandling, medicin og tandbehandling, samt udgifter ved 
flytning. 
 
Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættel-
sestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgif-
ten afholdes fuldt ud af kommunen.  
 
Budgettet til sociale formål er fastlagt ud fra det forventede forbrug i regnskab 2018 ved budgetopfølgning II-
2018.  
 
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, § 83 og § 84) 90 
 Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. med børn 

efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik. 
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn 
når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over 
for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik 
Der forventes udgifter på i alt 90 t.kr. i 2018 
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006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven § 82) 100 
 Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignede 

efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der fuldt ud 
afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, registreres på funktionen. 
Der forventes udgifter på samlet set 100 t.kr i 2018 

 

   
007 Tilskud til tandbehandling til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven § 82a) 900 
 Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv 

socialpolitik. Tilskuddet ydes til alle former for forebyggende og behandlende 
tandpleje. 
Der forventes udgifter på samlet set 900 t.kr. i 2018 

 

   
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven §§ 81 og 85) 603 
 Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til 

flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der 
fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, registreres på funkti-
onen. 
Der forventes udgifter for 600 t.kr. i 2018. 

 

   
017 Efterlevelseshjælp 24 
   
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a) 150 
 Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a i lov om 

aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige 
huslejeudgifter til en person, der er udsættelses-truet på grund af huslejerestan-
cer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgiften til 
hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen. 
Der forventes udgifter for samlet set 150 t.kr. i 2018 

 

   
2 Statsrefusion i alt -735 

002 Refusion -735 
 Der er på funktionen endvidere på dranst 2 Statsrefusion autoriseret gruppering 

002 til refusion af udgifterne til sociale formål registreret på grupperingerne 004-
015 og 017 minus gruppering 019. 
Refusionen er beregnet ud fra de forventede udgifter og den autoriserede kon-
toplan 

 

 
 

 

Kontant- og uddannelseshjælp 
 

39.633 

05.57.73   
Området omfatter udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv 
socialpolitik. 
 
Området omfatter fra og med 2016 alle udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det vil sige, at områ-
det også omfatter udgifter, der tidligere var budgetlagt under Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (funktion 
05.57.75). 
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Det er en betingelse for at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, at ansøgeren har været ude for ændrin-
ger i de sociale forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.  Ændringerne skal bevirke, 
at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og at for-
sørgelsesbehovet ikke kan dækkes af andre ydelser. 
 
Når en person henvender sig med behov for hjælp til forsørgelse som følge af ledighed, opfyldes behovet 
normalt ved kontanthjælp eller uddannelseshjælp og tilbud efter Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Personer, der har ansøgt om hjælp tilmeldes Jobnet. Kommunen følger løbende op på sager om kontanthjælp 
og uddannelseshjælp.  
 
Den udbetalte kontanthjælp afhænger af personens ægteskabelige status, forsørgerstatus mv. Personer, som 
har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan få udbetalt særlig støtte i medfør af Aktivlovens § 34. 
Hjælp i særlige tilfælde budgetteres på funktion 05.57.72 Sociale formål.  
 
Der modtages statsrefusion for udgifter til kontanthjælp. Statsrefusionen afhænger af varigheden af de en-
kelte forløb. 
 
Modtagere af kontanthjælp har ret og pligt til tilbud om aktivering.  
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp, 
herunder udgifter til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, regi-
streres på funktion 05.57.75, på funktion 05.68.90 eller på funktion 05.68.98.  
 
Tre af effektiviserings- og besparelsesforslagene på udvalgets område påvirker budgettet vedrørende kon-
tanthjælp. Der drejer sig om UBE 2 ”Selvhjulpne borgere”, hvor det forventes at den styrkede indsats over for 
borgere med komplekse problemer, vil flytte borgere over i mere ordinær beskæftigelse og dermed reducere 
udgifterne til kontanthjælp (1 mio. kr.) og UBE 3 ”Ikke-vestlige kvinder skal integreres i fællesskaber”, hvor 
det forventes at indsatserne for ikke-vestlige kvinder i 2019 vil bringe et antal personer tættere på arbejds-
markedet (1,5 mio. kr. i 2019). Desuden intensiveres indsatsen mod socialt bedrageri, hvilket forventes at 
reducere udgifterne til kontante ydelser med 1,0 mio. kr. 
 
Nedenfor er vist en oversigt over antal helårsmodtagere på kontanthjælp. Oplysningerne tager udgangspunkt 
i opgørelserne fra www.jobindsats.dk  
 
Tabel UBE 6B:Kontanthjælp og uddannelseshjælp helårspersoner 

Antal helårspersoner Regnskab 
2017 

Forventet  
regnskab 

2018 

Budget 
 2018 Budget 2019 

Kontanthjælp ekskl. flygtninge 295 247 247 226 
Uddannelseshjælp 171 156 156 132 

 
 
1 Drift 49.893 
   
000 Mellemkommunal afregning uden refusion 1.400 
 I 2019 forventes samlet afregning for 1400 t.kr. uden refusion  
   
007 Kontanthjælp 30.973 
 Der er forudsat 226 helårsmodtagere i 2019. Den gennemsnitlige udgift pr. hel-  

http://www.jobindsats.dk/
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årsperson forventes at være 109.200 kr.(netto). Enhedsprisen er fastlagt ud fra 
det forventede 2018 niveau i BO II-2018. I 2018 forventes der i gennemsnit at 
være 247 helårsmodtagere på kontanthjælp. Således er der i udgangspunktet et 
krav om, at 20 helårspersoner flyttes fra kontanthjælp i 2019 i ordinær beskæfti-
gelse eller skifter målgruppe, som følge af genvurdering af sagen. Forvaltningen 
vurderer, at det er en retvisende forudsætning, givet at indsatser vedrørende 
sanktionering og straksaktivering implementeres fuldt ud, samt konjunkturfor-
holdene bedres, som ventet. 
 
Endelig er det forudsat, at varighed og sammensætning af borgere er som i 2018, 
og at enhedsprisen på 109.200 kr. (netto) kan realiseres.  

   
008 Uddannelseshjælp 14.600 
 Der er forudsat 132 helårspersoner i 2019 med en gennemsnitlig udgift på 60,2 t. 

kr. netto. I 2018 forventes i gennemsnit 156 helårsmodtagere. Som følge af op-
rettelsen af FGU’en forventes det at en del uddannelsesmodtagere vil overgå fra 
uddannelseshjælp til et forberedende grundforløb. Det forventes derfor at antal-
let af modtagere af uddannelseshjælp vil falde i 2019.  
 

 

   
010 Løntilskud vedr. modtagere af kontant- og uddannelseshjælp i løntilskud 1.000 
 Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en 

aktiv beskæftigelsespolitik vedrørende kontanthjælpsmodtagere, uddannelses-
hjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydelsesmodtagere, som ikke er 
omfattet af integrationsprogrammet, i forbindelse med ansættelse hos en offent-
lig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse med 
løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgif-
ter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på 
funktion 5.68.98. Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til 
løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Der forventes samlet set udgifter på 1.000 t.kr. i 2019. I 2019 forudsættes budget 
til løntilskud i samme omfang som i 2018. Erfaringen med løntilskuddet er, at det 
er meget effektivt.  
 

 

011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 20 
 For at kunne afklare hvad den ledige vil arbejde frem mod, og hvor meget den 

pågældende kan klare, skal mange igennem en kortere for-revalidering. Den in-
deholder som regel en afprøvning af evner og muligheder i forskellige arbejds- 
eller studie funktioner.  

 

012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 500 
 Her konteres kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension  
019 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld pension m.m.  
 Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalde-

ren, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, jf. 
§ 27 i lov om aktiv socialpolitik. 
Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, registreres 
ligeledes her. 
Der forventes udgifter for samlet set 400 t.kr. i 2018. Der er forudsat udgifter til 5 

400 
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helårsmodtagere. 
  

   
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 1.000 
 Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til 

særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der 
ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 53. uge med ydelser. 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig støtte til 
modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne særlig støtte efter 
§ 34 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontant-
hjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig støtte 
efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydel-
se eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres 
ligeledes på denne gruppering. 
Der forventes samlet set udgifter på 1.000 t.kr. i 2018. 

 

   
2 Statsrefusion i alt 
 

-10.260 

002 Refusion af løbende hjælp til visse grupper på grp. 017, kontanthjælp 
til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social 
pension på gruppering 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 
013, 016, 018-020 minus grp. 097 (grp 001-002) 

-160 

005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. -160 
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. -600 
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. -700 
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. -4.535 
   
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. -250 
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. -500 
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. -300 
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. -2.300 
   
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. -0 
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. -0 
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. -0 
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. -500 
   
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 30 pct. refusion 
-100 

021 Refusion af løntilskud til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. -75 
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 20 pct. refusion 
-80 

029 Refusion af kontanthjælp til pensionister uden ret til pension med 20 pct. 0 
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Aktivitetsområde – Forsikrede ledige 
 

   
Tabel UBE 7A: Forsikrede ledige budget 2019 – 2022. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau, 1000 kr. 
Korr. 

Budget 
2018 

Budget 2019 
      

2019 2020 2022 

  Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Forsikrede ledige 49.001 47.892 -0 47.892 47.892 47.892 47.892 

05.57.78 Dagpenge til forsik-
rede ledige 

49.001 47.892 -0 47.892 47.892 47.892 47.892 

Heraf STATSREFUSION 0   -0 -0 -0 -0 -0 

 
 
  Forsikrede ledige 
 

47.892 
-0 

  
Dagpenge til forsikrede ledige 
 

47.892 

05.57.78 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige – herunder 
arbejdsmarkedsydelse til personer, der har mistet retten til a-dagpenge som følge af varighedsbegrænsnin-
gen.  Kommunen bidrager til finansieringen med: 
  
20 pct. i 0. – 4. uge 
60 pct. i 5. – 26. uge 
70 pct. i 27. – 52. uge 
80 pct. efter 52 uger  
 
Nedenfor er vist en oversigt over helårspersoner baseret på de opgørelsesmetoder, der anvendes på www. 
jobindsats.dk. Budgetforudsætningen er 372 helårspersoner i 2019 med en gennemsnitspris på 128.500 kr. 
pr. år (netto).  
 
To af effektiviserings- og besparelsesforslagene på udvalgets område påvirker budgettet til forsikrede ledige. 
Der drejer sig om UBE 1 ”Forebyggelse og mindskelse af langtidsledighed”, for det forventes at antallet af 
langtidsledige kan reduceres markant, hvilket reducerer udgifterne til ydelsen (1,7 mio. kr.) og UBE 3 ”Ikke-
vestlige kvinder skal integreres i fællesskaber”, hvor det forventes at indsatserne for ikke-vestlige kvinder i 
2019 vil bringe et antal personer tættere på arbejdsmarkedet (1,0 mio. kr. i 2019) 
 
Det forventes at der vil være to modsatrettede faktorer, som påvirker antallet af forsikrede ledige i 2019 – 
det ene er at økonomien er i vækst og der forventes højkonjunktur, hvilket medfører færre forsikrede ledige 
– det andet er at arbejdsstyrken udvides og at der på den baggrund vil være flere som kan risikere at blive 
ledige eller fortsætter i ledighed fordi tilbagetrækningsalderen er udskudt.  
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Tabel UBE 7B: Helårspersoner forsikrede ledige m.v. 

Antal helårspersoner Regnskab 
2017 

Forventet  
regnskab 

2018 

Budget 
 2018 

Budget 
2019 

Forventet 
regnskab 
2019 (BO II) 

Forsikrede ledige 380 390 385 372 ??? 

Arbejdsmarkedsydelse/Kontantydelse 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
   
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige jf. § 82 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 

10 

 Kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til befordrings-
godtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats.   

 

   
 A-dagpenge til forsikrede ledige:  
 Det er forudsat, at 372 helårspersoner modtager a-dagpenge. Den gennemsnitlige 

udgift før modregning af statens finansiering udgør 217 t. kr. Budgetforudsætnin-
gen er, at dagpengemodtagerne har en gennemsnitlig varighed svarende til den 
varighed der er forudsat i 1-2 kvartal 2018. Sammensætningen af den kommunale 
medfinansiering fremgår af fordelingen af budgettet på grupperingerne 012-015. 
Denne fordeling svarer til en gennemsnitlig kommunal medfinansiering i 2019 på 
128,5 t. kr. (netto).  Det er forudsat at antallet af helårsmodtagere af dagpenge 
falder fra 390 borgere i 2018 til 372 borgere i 2019, hvilket svarer til en afgang på 
knap 20 borgere jævnt fordelt over 2019 uden tilbageløb til arbejdsløshed.  
 

 

012 Dagpenge til forsikrede ledige med 20 pct. kommunal medfinansiering  2.000 
013 Dagpenge til forsikrede ledige med 60 pct. kommunal medfinansiering  16.000 
014 Dagpenge til forsikrede ledige med 70 pct. kommunal medfinansiering  13.000 
015 Dagpenge til forsikrede ledige med 80 pct. kommunal medfinansiering  16.882 
   
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med, 20 pct. kommunal finansiering 0 
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med, 60 pct. kommunal finansiering 0 
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med, 70 pct. kommunal finansiering 0 
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med, 80 pct. kommunal finansiering 0 
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Aktivitetsområde – Revalidering og Fleksjob 
 

Området omfatter forsørgelse af personer i revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt bor-
gere visiteret til fleksjob.  
 
Efter gammel ordning ydes løntilskud til virksomheder med ansatte i fleksjob. Tilsvarende ydes løntilskud til 
selvstændige. Efter ny ordning, som gælder fra 1. januar 2013, modtager borgeren løn for det faktiske time-
tal i virksomheden.  Herudover udbetales et fleksløntilskud til borgeren. Borgere, som er visiteret til fleks-
job, men som ikke er i fleksjob, modtager ledighedsydelse. 
 
Med virkning fra 2016 er den autoriserede kontoplan ændret, så ledighedsydelse er udskilt fra funktion 
05.58.81 Løntilskud til fleksjob m.v. og flyttet til en ny funktion 05.58.83 Ledighedsydelse. 
 
Refusionsreformen indeholder en overgangsordning, der betyder, at ydelser til borgere, der er visiteret til 
fleksjob før 1. januar 2013 udløser statsrefusion efter gammel ordning. Det vil sige, at alle løntilskud til per-
soner i fleksjob udløser 65 pct. statsrefusion. For ledighedsydelse til borgere visiteret til fleksjob før 1. juli 
2017, men som endnu ikke er kommet i fleksjob, ydes ikke statsrefusion i 2019, fordi der efter de gamle 
regler ikke ydes statsrefusion for ledighedsydelse ud over 18 måneder.  
 
Hvis en borger mister sit fleksjob og får ledighedsydelse, får kommunen statsrefusion efter de nye regler. 
Ligeledes får kommunen statsrefusion efter de nye regler, hvis borgere på ledighedsydelse får fleksjob. 
 
For så vidt angår fleksjob yder staten udover statsrefusionen et fleksbidrag til borgere i fleksløntilskud, som 
betyder, at staten samlet set kan dække op til 50 pct. af kommunens udgift. 
 
Tabel UBE 8: Revalidering og Fleksjob mv. 2019 – 2022. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau Korr. Budget 
2018 Budget 2019 

      

2020 2021 2022 

  Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Revalidering og Fleksjob 57.167 83.360 -31.953 51.407 51.407 51.407 51.407 

05.58.80 Revalidering 925 1.100 -479 621 621 621 621 

05.58.81 Løntilskud m.v. til 
personer i fleksjob  27.713 53.552 -25.023 28.529 28.529 28.529 28.529 

05.58.82 
Ressourceforløb 
og jobafklarings-

forløb 
18.241 21.492 -4.060 17.432 17.432 17.432 17.432 

05.58.83 Ledighedsydelse          11.289  12.919 -2.819 10.100 10.106 10.106 10.106 

Heraf STATSREFUSION      -34.399    -32.381 -32.381 -32.381 -32.381 -32.381 
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Revalidering og fleksjob  
   
Revalidering 
 

1.100 
-479 

05.58.80   
Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med be-
grænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, så den pågældendes mulighed 
for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. 
 
Hvis beskæftigelsesmæssige problemer umiddelbart kan løses gennem deltagelse i andre erhvervsrettede 
aktiviteter, kan der ikke tilbydes revalidering. Personer, der ønsker uddannelse, omskoling eller lignende, skal 
som udgangspunkt bruge de almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedsordninger. 
 
En revalideringsperiode skal gennemføres på så kort tid som muligt, og den kan normalt maks. have en læng-
de på 5 år. Revalideringsydelsen beregnes som et månedligt beløb på baggrund af højeste dagpengebeløb.  
 
Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virk-
somhed. Dette er dog kun muligt, såfremt den eneste mulighed for tilbagevenden til erhverv er at blive selv-
stændig.  
 
Nedenfor er vist antal helårspersoner opgjort efter de principper, der anvendes på www.jobindsats.dk 
 
Tabel UBE 8A: Helårspersoner revalidering. 

Antal helårspersoner Regnskab 
2017 

Forventet  
regnskab 

2018 

Budget 
 2018 

Budget 
2019 

Forventet 
regnskab 
2019 

Revalidering 10 6 6 3  
 

   
005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2 nr. 6 i lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats (grp. 005 og 006) 
30 

 Lønudgifter til personer ansat i løntilskudsstillinger i Furesø Kommune målgruppe § 2, 
nr. 6, (tidligere skånejob). Der er forudsat 1 helårsperson.  
Der forventes samlet set et forbrug på 25 t.kr. i 2017.  

 

013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
Der forventes et samlet forbrug på 52 t. kr. i 2017 

50 

014 Revalideringsydelse (lov om aktiv socialpolitik § 52) 1.020 
 Her registreres udgifter til revalideringsydelse, jf. aktivlovens § 52, hvor revalidenden 

deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Revalideringsydelse jf. aktivlovens § 52. Der er forudsat 3 helårspersoner i 2019, og en 
enhedspris på 174.500 kr. årligt (netto) pr. helårsperson (som afregnet i 1.-2. kvartal 
2018)  

 

   
2 Statsrefusion i alt -472 
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003 og 

013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006 og 
012, minus 091 og 093 

-26 

013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion -453 

http://www.jobindsats.dk/
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Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 53.552 

-25.023 
05.58.81   
Vedrører udgifter til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntil-
skudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob 
og job til handicappede). Endvidere budgetteres udgifter til arbejdsredskaber, hjælpemidler og kortvarige 
kurser for personer i fleksjob.  
 
Med virkning fra 1. januar 2013 er reglerne om fleksjob ændret. Kravene til arbejdsevnen er reduceret, så 
den faktiske ugentlige arbejdstid kan være ned til 2 timer. Fleksjobberen modtager løn for den faktiske ar-
bejdstid fra arbejdsgiver. Fra kommunen modtager fleksjobberen fleks løntilskud.  For fleksjob påbegyndt før 
1. januar 2013 betaler arbejdsgiver løn svarende til et fuldtidsjob, mens kommunen udbetaler et løntilskud til 
arbejdsgiver. 
 
Det er alene udgiften til løntilskud og fleks løntilskud, der registreres på denne funktion.  Lønudgiften til per-
soner ansat i fleksjob i kommunen registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvalt-
ninger, hvor de er ansat. Løntilskuddet indtægtsføres samme sted. 
 
Refusionsreformen 
Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, lige-
som udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende 
er omfattet af refusionsomlægningen såfremt, de: 
 
1. bliver ansat i et fleksjob efter 1. juli 2014. 
2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014. 
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed. 
 
Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, 
hvilket betyder, at statsrefusionen for disse borgere er beregnet efter de nye refusionssatser.  
 
Fleksløntilskud 
Tilskuddet (18.400 kr. pr. måned i 2019-pl) beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 pct. af 
arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Flekslønstilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af lønindtægten i 
fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 14.398 kr. (2018-pl), 
og herefter med 55 pct. Fleksløntilskud og løn udbetalt af arbejdsgiver kan tilsammen højst udgøre et beløb, 
der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling. Der modtages 20 pct. 
statsrefusion af udbetalt fleksløntilskud 
 
Fleksbidrag  
Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. af udbe-
talt fleksløntilskud. Fleksbidraget (4.382 kr. i 2018-pl) kan maksimalt udgøre 30 pct. af det maksimale fleks-
løntilskud efter fradrag af det beløb, som kommunen er berettiget til i refusion. Fleksbidraget nedsættes med 
20 pct. af en persons lønindtægt i fleksjobbet samt af anden lønindtægt. 
 
Samlet set mindskes de kommunale udgifter, jo højere lønindtægten for fleksjobbet er. 
 
126 helårsmodtagere forventes at være omfattet af den gamle ordning, mens 180 helårspersoner forudsæt-
tes omfattet af den nye ordning i 2019. 
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Alle udgifter vedr. perioden fra og med 1. januar 2014 til løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe 
§ 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er ligeledes omfattet af refusionsomlægningen. 
 
Jobcenteret foretager visitation til fleksjob og visitation til løntilskudsjob. 
 
Som følge af en klar strategi om at skabe flere fleksjob og bringe borgere fra ledighedsydelse tættere på ar-
bejdsmarkedet, forventes der at komme 14 flere helårspersoner i fleksjob i 2019 i forhold til 2018-niveauet.  
 
Tabel UBE 9C nedenfor viser antallet af helårspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse opgjort efter de prin-
cipper, der anvendes på www.jobindsats.dk 
 
Tabel UBE 8B: Helårspersoner Fleksjob og ledighedsydelse. 

Antal helårspersoner Regnskab 
2017 

Forventet  
regnskab 

2018 

Budget 
 2018 Budget 2019 Forventet regn-

skab 2019 

Fleksjob (05.58.81) 274 302 302 316  
Ledighedsydelse 
(05.58.83) 79 74 70 69 

 

I alt visiteret til fleksjob 353 376 372 385  
 

   
Fleksjob 
 

53.552 
 

05.58.81   
008 Løntilskud til førtidspensionister i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppen § 

2, nr. 6 (tidligere skånejob) med 50 pct.refusion. 
150 

 Målgruppen indgår ikke i den samlede opgørelse i tabel UBE 11.   
   
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger 100 
 Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og hjælp 

til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som skal ansæt-
tes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende 
kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. § 74.  
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for personer 
i målgruppen efter § 2, nr. 6 (tidligere skånejob), samt udgifter efter § 99 ved 
ansættelse af personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, jf. lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).  
Desuden registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for personer 
med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, 
samt udgifter efter § 99 ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er 
medlem af en arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse.  
Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, til per-
soner i fleksjob, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. 
 
Der forventes i 2019 et forbrug på 100 t.kr. 

 

   
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 

påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 
27.652 

 Her registreres alle udgifter til løntilskud til personer i fleksjob på den gamle 
fleksjobordning (§ 71 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dvs. løntilskud 
til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013. 

 

http://www.jobindsats.dk/
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Desuden registreres udgifter vedrørende tilskud til lønnen til selvstændigt 
erhvervsdrivende på den gamle fleksjobordning (§ 75 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats).  
 
Der forventes i 2019 126 helårsmodtagere til 75.000 kr. (netto) – der ydes 65 
procents refusion. Den samlede udgift vedr. borgere på den gamle ordning 
forventes at udgøre knap 10 mio. kr. (netto) 
 

   
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats) 
5.500 

 Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer med 
65 pct. refusion (jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dvs. udgifter 
til fleksløntilskud som vedrører personer visiteret til fleksjob-ordningen før 1. 
januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke 
er overgået til de nye refusionsregler.  

 

   
115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats  
150 

 
 Her registreres udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap i målgrup-

pen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af 
en arbejdsløshedskasse 

 

   
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 23.000 

 
 Her registreres udgifter til fleksløntilskud (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og ar-
bejdsløshedskasserne. Desuden registreres indtægter fra tilbagebetalinger. 
 
Der forventes i 2019 180 helårspersoner i fleksjob på den nye ordning. En-
hedsomkostningen pr. modtager forventes at være 127.000 kr. baseret på den 
realiserede enhedsomkostning fra 1.-2. kvartal 2018. Der forventes samlet set 
refusionsindtægter på 3,2 mio. kr. og dermed nettoudgifter på 12,8 mio. kr.  
 

 

   
118 Fleksbidrag fra staten -3.000 

 
 Indtægt: Staten yder et bidrag til borgere i fleksjob på den nye refusionsord-

ning, der er indført efter 1. januar 2016. Fleksbidraget udgør maksimalt 4.382 
kr. (2018 pl.) Bidraget er blandt andet afhængigt af fleksjobmodtagerens løn. 
Der budgetteres med 180 helårspersoner på ordningen  

 

2 Statsrefusion i alt -25.023 
   
007 Refusion af Løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til 

selvstændigt erhvervsdrivende. 
-21.000 

 50 pct. statsrefusion for fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013. 
Refusionen er beregnet som 65 pct. af grp. 013 og 111. 
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013 Refusion af udgifter til fleksløntilskud til fleksjob etableret efter 1. juli 2013 med 
20 pct. (Ny ordning) 

-300 

014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 
pct. refusion (Ny ordning) 

-150 

015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 
pct. refusion (Ny ordning) 

-110 

016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 
pct. refusion (Ny ordning) 

-3.463 

   
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 
 

21.462 
-4.060 

05.58.82   
Ressourceforløb blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob. Personer under 40 år skal som ud-
gangspunkt ikke have førtidspension, med mindre det er helt åbenlyst, at vedkommende ikke bliver i stand til 
at arbejde. Personer under 40 år tilbydes i stedet et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, som kan indehol-
de både social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsfaglige tilbud.  
 
Som led i sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli 2014, kan sygemeldte med ikke-afklarede lidelser 
efter 22 uger overgå til jobafklaringsforløb, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp.  Det vil sige, at ydelsen af-
hænger af personens alder, og om hvorvidt personen er forsørger. 
 
Jobafklaringsforløbenes indhold og form svarer i vidt omfang til ressourceforløbene. 
 
For personer i jobafklaringsforløb, som fortsat er i et ansættelsesforhold, udbetales jobafklaringsydelsen til 
arbejdsgiver på samme måde som sygedagpenge. 
 
Statsrefusionen, som indhentes i forbindelse med ressource- og jobafklaringsforløb, afhænger ligesom refu-
sionen af sygedagpenge af forløbets varighed. Det enkeltes forløbs varighed opgøres som varigheden af bor-
gerens samlede uger på offentlig forsørgelse. Har en borger modtaget sygedagpenge i 22 uger inden borge-
ren overgår til jobafklaringsforløb, beregnes refusionssatsen af jobafklaringsforløbet således ud fra satsen for 
22. uge. 
 
Udgifter til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12, løntilskud samt følgeudgifter til befordringsgodtgørelse og 
hjælpemidler til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb og førtidspensionister i ressourcefor-
løb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er budgetlagt under Aktivitetsom-
råde Arbejdsmarkedsordninger. 
 
I budgettet er forudsat nedenstående antal helårspersoner: 
 
Tabel UBE 8C: Helårspersoner Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 

Antal helårspersoner Regnskab 
2017 

Forventet  
regnskab 

2018 

Budget 
 2018 Budget 2019 

Ressourceforløb 51 70 70 81 
Jobafklaringsforløb 96 80 80 79 

 
Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. 

 
013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv 400 
 Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 efter  
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§ 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visite-
ret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats, og som er i tilbud i virksomheds-praktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, 
stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her regi-
streres endvidere afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til 
ressourceforløbsydelse til personer omfattet af integrationsprogrammet efter kapi-
tel 4 i integrationsloven, uanset, om personerne er passive eller i et aktivt tilbud. 
Budgettet er fastsat ud fra det forventede forbrug i regnskab 2017 ved BO III-2017 
Der forventes i 2019 udgifter vedrørende afløbsgrupperingen på 400 t. kr. 

   
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 10.280 
 Forsørgelsesudgifter jf. Lov om aktiv socialpolitik § 68 til personer i målgruppe 12 b 

jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2.   
Der er forudsat 81 fuldtidspersoner med en gennemsnitlig ydelse på 126.900 kr. 
(brutto) inkl. statsrefusion på baggrund af det realiserede forbrug i 1.-2. kvartal 
2018, fremskrevet til 2019-niveau.   

 

   
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 10.812 
 Forsørgelsesudgifter jf. Lov om aktiv socialpolitik § 68 til personer i målgruppe 12 b 

jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2. Der er budgetteret med 79 helårsper-
soner med en gennemsnitlig udgift på 136.860 kr. (brutto) ud fra det realiserede 
forbrug i 1.-2. kvartal 2018, fremskrevet til 2019 niveau.  

 

   
2 Statsrefusion i alt -4.060 
   
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (godtgørelse) -200 
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion. -0 
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct.  
 Det er forudsat, at de fleste borgere i ressourceforløb samlet har været på offentlig 

forsørgelse i mere end 52 uger under inden for de sidste tre år. 
-1.601 

   
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion. -100 
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion. -100 
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. -2.059 
 Det er forudsat, at de fleste borgere i Jobafklaringsforløb samlet har været på of-

fentlig forsørgelse i mere end 52 uger inden for de sidste tre år. 
 

  
  
Ledighedsydelse 

 
10.100 

Ledighedsydelse er en dagpengelignende ydelse, som ydes jf. lov om aktiv socialpolitik Kapitel 
7, til personer der er berettiget til et fleksjob, men som afventer et fleksjob. I perioder omkring 
og mellem fleksjob tilbydes den ledige ledighedsydelse, som forsørgelsesgrundlag. Ledigheds-
ydelse udgør op til 89 pct. af det højeste dagpengebeløb – 16.300 kr. pr. måned 2018 PL.. 
 
Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfat-
tet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til et 
fleksjob efter 1. juli 2014, er omfattet af de nye refusionsregler. Ledighedsydelse til personer, 
som er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, er omfattet af de nye refu-
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sionsregler, når de påbegynder et fleksjob. 
 
Området har i 2018 været udfordret – ved indgangen til 2018 forventedes en afgang i antallet 
af borgere på ledighedsydelse i løbet af 2018. Gennem 2018 har antallet af borgere været på 
samme niveau og budgettet dermed udfordret. Dette kan eventuelt hænge sammen med den 
store afgang af borgere på kontanthjælp. Det kan ikke afvises, at der er forbundne kar mellem 
områderne ledighedsydelse og kontanthjælp. Eksempelvis kan en borger som modtager kon-
tanthjælp blive visiteret til fleksjob som følge af ændret erhvervsevne for borgeren. 
 
I budgettet 2019 er der forudsat 69 helårsmodtagere af ledighedsydelse - dette svarer til en 
afgang på 5 helårsmodtagere i forhold til det forventede gennemsnit i 2018. Afgangen i ledig-
hedsydelse modsvares af en tilgang af personer i fleksjob. Det er i høj grad en prioritet i jobcen-
tret at få modtagere på ledighedsydelse i beskæftigelse og dermed på fleksjobordningerne. Der 
er ansat virksomhedskonsulenter til at løfte denne opgave og etableret et mobilt servicehus, så 
borgere af ledighedsydelse har noget at stå op til hver dag og bringes nærmere beskæftigelse. 
 
 
  Tabel UBE 8D: Helårspersoner ledighedsydelse. 

Antal helårspersoner Regnskab 
2017 

Forventet  
regnskab 

2018 

Budget 
 2018 Budget 2019 

Ledighedsydelse (05.58.83) 79 74 74 69 
 

 
1 Drift  12.919 
   
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse of-

fentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-
kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. 

7.300 

004 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettigende (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i 
lov om aktiv socialpolitik). 

950 

 Ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, og som har modtaget hjælp 
i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 
100, stk. 1, 104, stk. 1 og § 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik.  

 

   
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h). 100 
 Budgettet er fastsat ud fra det forventede forbrug i regnskab 2018 ved BO II-2018.   
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, 

stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 
4.219 

 Der er forudsat 69 helårspersoner svarende til en enhedspris på 187.000 kr.   
007 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion. 250 
   
   
008 Ledighedsydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion. 100 
 Der er forudsat 1 helårsperson.  
  
2 Statsre-
fusion 

 -2.819 

   
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion. -50 
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002 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion. -1.350 
006 Refusions af ledighedsydelse efter nye regler med 80 pct. refusion. -250 
007 Refusions af ledighedsydelse efter nye regler med 40 pct. refusion. -350 
009 Refusions af ledighedsydelse efter nye regler med 20 pct. refusion. -819 
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Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger 
 
 
  Tabel UBE 9: Arbejdsmarkedsforanstaltninger budget 2019 – 2022. 
 

Alle tal er i budgetårets prisniveau Korr. Budget 
2018 Budget 2019 

      

2020 2021 2022 

  Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Arbejdsmarkedsordninger 40.442 52.581 -6.536 46.046 48.670 54.233 54.233 

03.22.02 
Fællesudgifter for 
kommunens samle-
de skolevæsen 

2.372 1.903  1.903 1.903 1.903 1.903 

03.30.44 Produktionsskoler 1.790 1.819             -    1.819 1.819 1.819 1.819 

03.30.45 Erhvervsgrundud-
dannelser 628 657 -18 638 638 638 638 

05.28.21 
Forebyggende for-
anstaltninger for 
børn og unge 

1.253 1.366  1.366 1.366 1.366 1.366 

05.58.82 Ressourceforløb 1.083 2.506 -1.190 1.316 1.316 1.316 1.316 

05.68.90 
Driftsudgifter til den 
kommunale beskæf-
tigelsesindsats 

25.097 31.947 -794 33.778 33.778 37.326 37.326 

05.68.91 
Beskæftigelsesind-
sats for forsikrede 
ledige 

1.741 2.979 -1.252 1.726 1.726 1.726 1.726 

05.68.95 

Løn til forsikrede 
ledige og per- soner 
under den særlige 
ud 

338 346  346 346 346 346 

05.68.97 Seniorjob til perso-
ner over 55 år 4.887 6.733 -1.775 4.958 4.958 6.973 6.973 

05.68.98 Beskæftigelsesord-
ninger 637 2.326         -1.506  821 821 821 821 

Heraf STATSRE-
FUSION           -12.964            -6.536        -5.742        -5.742       -5.742 
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Arbejdsmarkedsordninger 52.581 
-6.536 

 
Beskæftigelsesindsatsen i Danmark dækker over et antal metoder, midler og mekanismer med henblik på at 
bringe personer uden beskæftigelse i beskæftigelse eller nærmere arbejdsmarkedet. 
 
Aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende jobcentrets 
beskæftigelsesrettede indsats.  
 
Området omfatter: 
• Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (funktion 05.68.90) 
• Driftsudgifter for forsikrede ledige herunder udgifter jf. lov om støtte til handicappede i erhverv (funktion 

05.68.91).  
• Seniorjob (funktion 05.68.97) 
• Beskæftigelsesordninger (funktion 05.68.98), som blandt andet omfatter udgifter til unge under 18 år 

samt fra 2016 voksenlærlinge og jobrotation 
• Løn til ledige i løntilskud (05.68.95/05.68.98)  
• Diverse indsatser, herunder Mentorteam, opsøgende virksomhedsindsats (05.68.90 og 98) 
• Indsatsen for borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82) 
• Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (SSP under ungeafdelingen 03.22.20) 
• Bidrag til staten for elever på produktionsskoler (funktion 03.30.44) 
• Erhvervsgrunduddannelse, egu (funktion 03.30.45). 
• Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21) 
 
Budgettet er lagt ud fra de refusionsregler og lofter, der var kendt medio 2018. Ved budgetvedtagelsen er 
budgettet korrigeret i forhold til de regelændringer og ændringer i praksis, som var kendt på budgetlæg-
ningstidspunktet.  Statsrefusionen af driftsudgifterne bortfalder pr. 1. januar 2019 (1. juli vedr. sygedagpen-
geområdet), kommunen kompenseres via budgetgarantien (bloktilskuddet). Som følge af, at statsrefusionen 
bortfalder (finansieringsomlægningen af beskæftigelsesindsatsen), reduceres de forventede indtægter. Da 
kommunen kompenseres via indtægtssiden (budgetgarantien) reduceres indtægtsbudgettet vedrørende 
driftsudgifterne ligeledes. Dette medfører samlet set, at nettobudgettet (udgifter - indtægter) øges tilsvaren-
de. Det forventes at finansieringsomlægningen af indsatsen vil medføre en adfærdsændring i kommunerne, 
hvorfor også udgiftsbudgettet reduceres (DUT korrektion).  
 
Budgettet er opdelt på grupper af ydelsesmodtagere (målgrupper) frem for på funktioner. Således er alle 
driftsudgifter til f.eks. jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år samlet på tværs af funktionerne 
05.68.90, 05.68.98. Det samme gør sig gældende for andre målgrupper. 
  
Driftsudgifter og statsrefusion af driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb budgetlægges ligele-
des her. 
 
Med implementeringen af den nye Forberedende Grunduddannelse forventes elever som tidligere var i for-
løb på produktionsskoler eller EGU i fremtiden at opstarte FGU. Derudover forventes yderligere en del af de 
aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp at opstarte FGU forløb. Oprettelsen af FGU følger af en 
lovændring der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2019, hvor kommunerne kompenseres for 
merudgiften. Korrektionen af budgetrammen modsvares derfor i fuldt omfang af et øget statstilskud til Fure-
sø Kommune i 2019-2022.  Kompensationen er beregnet ud fra den gennemsnitlige nøgle for Furesø. I 2019 
forventes der at være indtægter forbundet med ordningen for Furesø Kommune. 
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Samarbejdet med eksterne aktører på kontanthjælpsområdet reduceres i 2019, hvorfor budgettet også re-
duceres (ØU 5 Konsekvens af regnskabsresultat 2017), budgettet reduceres som følge af ændringer i ledel-
sesstrukturen og der investeres i interne konsulenter i forhold til en styrket indsats mod socialt bedrageri, 
”flere skal med” (stærke fællesskaber) og styrket indsats for at integrere ikke-vestlige kvinder i fællesskaber, 
jf. effektiviseringsforslagene (ØU2, UBE 2, UBE 3 og ØU 6). 
 
Figur 2: Indsatsbudgettet opdelt efter formål  

 
 
 
 
 
Driftsudgifter og beskæftigelsesordninger 14.425 

 
Driftsudgifter til komm. beskæftigelsesindsats -750 
Her budgetteres statsrefusion af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesind-
sats jf.§ 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 2019 nedskrives udgifterne jf. finansieringsomlæg-
ning af beskæftigelsesindsatsen (jf. ovenfor), fra 2020 og frem bortfalder statsrefusionen. Endvidere budget-
lægges driftsudgifter, der ikke umiddelbart kan henføres til særlige grupper af ydelsesmodtagere. 
 
Budgettet er lagt ud fra de refusionsregler og lofter, der var kendt medio 2018. 
 
1 Drift 1270 
   
015 Godtgørelse jf. § 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 20 
 Godtgørelse til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp samt selvfor-

sørgende 
 

   
002 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 1250 

Driftsudgifter; 
14,4 mio. kr. 

Lønudgifter; 15,8 
mio. kr. 

Projekter og 
øvrige udgifter; 

15,8 mio. kr. 
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98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
05.68.98 Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for 

beskæftigede, jf. § 98c – 98g i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats. 
Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene beskæftigede per-
soner. 

 

   
2 Statsrefusion i alt -2.020 
   
001 Driftsloft 1: Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede 

driftsloft, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
-766 

 Forenklingen af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer, at den direkte 
statsrefusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpengemodtagere, sygedag-
pengemodtagere, modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrations-
ydelse, revalidering samt ledighedsydelsesmodtagere og ledige selvforsørgende 
afskaffes. Tilsvarende afskaffes statsrefusionen af udgifter til mentorstøtte.  
Alle mentor- og driftsudgifter bliver i stedet omfattet af budgetgarantien. 
Kommunen kompenseres som udgangspunkt via indtægtssiden, en til en, for 
den afskaffede statsrefusion. Beskæftigelsesindsatsbudgettet indtægtsside er 
derfor nedjusteret med 6,4 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. derefter. Det medfø-
rer at nettobudgettet samlet set opjusteres med 6,4 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. 
kr. derefter.  Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2019 med undtagelse af 
driftsudgifter til aktivering af sygedagpenge- og dagpengemodtagere. Her træ-
der ændringerne i kraft pr. 1. juli 2019 – Hvorfor det forventes at 6,4 mio. kr. 
bortfalder i 2019, mens 7,2 mio. kr. bortalder fra 2020 og frem. 
 
Som følge af Finansieringsomlægning af indsatsen i 2019 nedskrives den for-
ventede statsrefusison 0,8 mio. kr. Der er tillægsbevilget til det ledighedsrelate-
rede driftsloft 4,4 mio. kr. i 2019, da kommunen kompenseres via bloktilskud-
det. Sygedagpengerefusionen hører til under driftsloft 2. Indtægtsbudgettet 
bør derfor flyttes til 056890-2-002. 
 

 

   
002 Driftsloft 2: Refusion af driftsudgifter med 50 pct. driftsloft, jf. § 118, stk. 2, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
-27 

 Som følge af Finansieringsomlægning af indsatsen i 2019 nedskrives den for-
ventede statsrefusion til 27.000 kr. Der er 2 mio. kr. i 2019, da kommunen 
kompenseres via bloktilskuddet. 

 

   
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæfti-

gede (gruppering 001 og 002) 
-1226 

05.68.98 Refusion vedrørende løntilskud – 056898-1-001 og -002  
   
Driftsudgifter forsikrede ledige 
 

3.057 

 
   
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 110 
05.68.90 Driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejds-
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løshedsforsikring m.v.  Udgifterne refunderes med 50 pct. under driftsloft 1. 
 
 

   
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 150 
05.68.90 Udgifter til undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsafta-

ler efter § 81 a og opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud 
efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dag-
penge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1).  

 

   
010 Driftsudgifter 6 ugers jobrettet uddannelse 1.000 
05.68.90 Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der deltager i seks ugers selv-
valgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ud-
gifterne refunderes under det fælles driftsloft 1. 

 

   
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 

for dagpengemodtagere 
1.100 

05.68.90 På denne gruppering registreres jobcentrenes ikke-refusionsberettigende 
driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx 
særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning til ledige, der modtager dagpenge efter 
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1), jf. § 118, stk. 2, i lov om en 
aktiv beskæftigelses-indsats. 
Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejled-
ningsforløb m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt 
AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 
med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og 
Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

 

   
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelses-forløb til dag-

pengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

100 

05.68.98 Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede 
uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats og bekendtgørelse om regional uddannelsespulje. 
Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 b i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om til-
skud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet. 
Her registreres eksempelvis udgifter til chaufføruddannelser 

 

   
102 Jobrotation med 60 pct. refusion – forenklet permanent ordning jf. § 98a, stk. 1 

– 3 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
600 

05.68.98 
 

Udgifter til jobrotation udløser fra og med 2015 60 pct. statsrefusion. Statsrefu-
sionen er budgetlagt under profitcenter Beskæftigelsesindsats for forsikrede 
ledige med angivelse af funktion 05.68.98. 

 

   
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper 500 
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med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

05.68.98 Udgift: Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftige-
de med en uddannelse.  
 

 

   
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper 

med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

-300 

05.68.98 Indtægt: Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindel-
se med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på be-
skæftigede med en uddannelse. 
Her registreres desuden indtægterne fra tilskuddet til jobrotation med 60 pct. 
refusion til særlige grupper med videregående uddannelse. 

 

   
2 Statsrefusion i alt -203 
   
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102) -203 
   
05.68.98   
Driftsudgifter Unge 
 

2.837 

Budgettet omfatter driftsudgifter i forbindelse med aktiviteter for unge under 30 år, der modtager uddannel-
seshjælp samt selvforsørgende og 15-17-årige. Budgettet til udgifter under driftsloft 1 svarer til unges andel 
af driftsloftet. Udgifter til mentor er baseret på en skønsmæssig fordeling af udgifterne under Loftet for men-
torudgifter, således som det var kendt medio 2017. 
   
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 900 
05.68.90 Udgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannelseshjælp  
 

   
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 1700 
05.68.90 Øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx 

særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmateriale jf. §§ 76-77, mål-
gruppe 12 (uddannelsesparate) eller 13 (aktivitetsparate) eller personer som 
får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.  

Herunder udgifter til Brobygning, center for autisme, lovpligtige skrive- læse-
test, HF enkeltfag og JobinPlace. Derudover udgifter til Fontænehuset.  

 

   
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ud-

dannelseshjælpsmodtagere mv. 
200 

   
011 Unge, Hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne jf. Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 76 – 77. 
37 
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05.68.98 Arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer med nedsat 
arbejdsevne. 

 

   
Driftsudgifter Jobklare 
 

1.653 

Budgettet omfatter driftsudgifter til indsatsen Jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2.2). 
 
003 Jobklare ordinær uddannelse efter 9 mdr. 189 
05.68.90 Driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1 og § 32 a i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp efter 
lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed (jobparate, målgruppe 2), 
personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at 
modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller personer som får 
opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.  
 
Udgifter til ordinær uddannelse jf. § 32, stk. 1, nr. 1, er ikke refusionsberetti-
gende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) i de første 9 må-
neder på kontanthjælp bortset fra regne-, læse- og stavekurser og ordblinde-
undervisning. Ikke-refusionsberettigede udgifter konteres på grp. 013. 
 
 

 

   
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 1.392 
05.68.90 Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt 

tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, praktik i uddannelsesforløbet og 
danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, partnerskabsaftaler 
efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
til målgruppe 2 jobklare og målgruppe 10 samt godtgørelse efter § 83 til mål-
gruppe 10.  
 
Udgifter til ekstern aktør (ISU) registreres på denne konto. 

 

   
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 

til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
60 

05.68.90 Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til øvrig vejledning 
og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som ikke er refusionsberettigende for 
jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst uddannelsespa-
rate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12), jf. § 118, stk. 4 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 

   
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 
4 

05.68.98 Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretning efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så 
personer med nedsat arbejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden 
løntilskud, eller drive selvstændig virksomhed. 
Endelig registreres her udgiften efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretning til personer ansat i seniorjob, jf. lov om seniorjob. Der 
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ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, jf. § 123, stk. 3, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. 

   
011 Jobklare hjælpemidler § 76-77  8 
05.68.98 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, selvforsør-

gende og enlige forsørgeres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a. 
(funktion 05.68.98 grp 011). 

 

   
Driftsudgifter Indsatsklare 1.679 
Budgettet omfatter driftsudgifter til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2.3) 
 
003 Indsatsklare, ordinær uddannelse efter 9 mdr. 61 
05.68.90 Driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1 og § 32 a i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp ikke 
alene på grund af ledighed (aktivitetsparate, målgruppe 3), personer der ikke er 
i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig 
hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller opkvalificering i forbindelse med 
ansættelse uden løntilskud. 
 

 

   
004 indsatsklare, øvrig drift  1.608 
05.68.90 Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt 

tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, praktik i uddannelsesforløbet og 
danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, partnerskabsaftaler 
efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
til målgruppe 3 indsatsklare eller målgruppe 10 samt godtgørelse efter § 83 til 
målgruppe 10. 
 
I 2019 er budgettet opjusteret med 1,8 mio. kr. til samarbejde med ekstern 
aktør på kontanthjælpsområdet. Se begrundelsen ovenfor jf. ” Øvrige driftsud-
gifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende” under Jobklare. 
 
 

 

   
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 
6 

05.68.98 Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretning efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så 
personer med nedsat arbejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden 
løntilskud, eller drive selvstændig virksomhed. 

 

   
011 Indsatsklare hjælpemidler § 76-77 5 
05.68.98 Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsind-

retning) til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter 
kapitel 10-12, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77. Desuden 
registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 til selvforsørgende, jf. 
§ 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne refunderes af staten 
med 50 pct., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 120, stk. 1. Endvidere 
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registreres afløbs-udgifter til særlig støtte til undervisningsmidler til enlige for-
sørgeres studiestart, jf. lov om aktiv socialpolitik § 34 a, samt evt. tilbagebeta-
ling af støtte, der er modtaget uberettiget på grund af afbrudt uddannelse. 
Dertil kommer afløbsudgifter efter § 34 b i lov om social politik til særlig støtte 
til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenuddan-
nelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til personer, der modta-
ger uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik (uddannelsen skal 
være påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg). 

   
   
Driftsudgifter Sygedagpenge 
 

1.411 

Budgettet omfatter driftsudgifter til sygedagpengemodtagere. Driftsudgifter til sygemeldte, der er overgået 
til jobafklaringsforløb budgetteres særskilt. 
 
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 110 
05.68.90 Driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dagpenge under sygdom efter 
lov om sygedagpenge (målgruppe 5), eller som får opkvalificering i forbindelse 
med ansættelse uden løntilskud.   

 

   
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 1.300 
05.68.90 Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, flyttehjælp 

efter § 8, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler 
efter § 81a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
til personer, der modtager sygedagpenge (målgruppe 5), eller som får opkvalifi-
cering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.  
 
På sygedagpengeområdet samarbejdes med ekstern aktør, blandt andet Come-
Back (Augmented Health) og Naturprojekt 

 

   
   
Driftsudgifter Ledighedsydelse 599 
Budgettet omfatter udgifter til indsatsen for personer på ledighedsydelse. 
 
05.58.81 Arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning.  
   
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 200 
05.68.90 Øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2 til 

personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. 
Der samarbejdes med Jobgården vedr. borgere på ledighedsydelse 

 

   
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. 399 
05.68.90 Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgrup-

perne, der ved indgåelse af aftale om mentor var omfattet af § 2, nr. 4-7, kan 
opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleks-
job eller ordinær ansættelse jf. § 118 a i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Her 
registreres også afløbsudgifter vedrørende disse målgrupper. 
Målgrupperne er således revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensi-

 



Furesø Kommune – Budget 2019                                                                       
Udvalg for beskæftigelse og erhverv      

 
 247 

onister, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i fleksjob. 
 
Der forventes udgifter på 300 t. kr. til samarbejde med læge Paul Wachtell 

   
Driftsudgifter Revalidering 410 

 
   
003 Hjælpemidler, revalidering/forrevalidering med 50 pct. refusion 0 
05.58.80   
   
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ for revalidender 400 
05.68.90 Driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen.  
Her registreres bl.a. udgifter til Campus Vejle 

 

   
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/for revalidender 10 
05.98.90 Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering 

efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb jf. 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i ar-
bejdsevnen.  

 

   
   
Driftsudgifter ressourceforløb 945 
05.58.82 Driftsudgifter til indsatsen for personer i ressourceforløb, herunder obligatorisk 

mentor. Udgifterne er ikke omfattet af lofter. 
 

   
1 Drift i alt 1.636 
   
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse 276 
 Her afsættes midler til uddannelsesforløb for borgere i ressourceforløb  
   
004 Driftsudgifter til personer på ressourceforløbsydelse, vejledning og opkvalifice-

ring med 50 pct. refusion 
1.000 

 Driftsudgifter til 49 helårspersoner. Her er dyre enkeltsager.  
   
009 Udgifter til mentor til personer på ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion 380 
   
   
2 Statsrefusion i alt -691 
05.58.82   
002 Statsrefusion af driftsudgifter til Ressourceforløb (51 helårspersoner)  -691 
   
Driftsudgifter Jobafklaringsforløb 
 

371 

   

1 Drift i alt 870 

05.58.82 Driftsudgifter til indsatsen for personer i jobafklaringsforløb, herunder obligato-  
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risk mentor. Udgifterne er ikke omfattet af lofter. Statsrefusion af udgifterne er 
budgetlagt under driftsudgifter til ressourceforløb. Der er budgetlagt med 80 
helårspersoner. Her samarbejdes med Hartmanns og Augmented Health. 

   
015 Driftsudgifter Jobafklaringsforløb øvrig vejledning og opkvalificering med 50 

pct. refusion  
870 

 Driftsudgifter til 80 helårspersoner  
   
 2 Statsrefusion i alt -499 
   
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) 

og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) minus grp. 092 og 094. Her indtægtsføres 
desuden refusion fra udgifter, som registreres under de kontante ydelser. 

-499 

   
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige  

 
1.726 

05.68.91/ 
05.68.98 

  

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentres beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige 
m.v.. For driftsudgifter til aktivering henvises til ”Driftsudgifter forsikrede ledige”. 
 
Udgifter til forsikrede ledige under 05.57.78 og 05.68.91 er omfattet af Beskæftigelsestilskuddet.  Beskæfti-
gelsestilskuddet fastsættes af staten på grundlag af udviklingen i ledigheden i hele landet, i regionen, i en 
klynge af kommuner i regionen samt ledigheden i Furesø Kommune. 
 
1 Drift i alt 2.979 
   
006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion 

(ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

79 

   
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i 

lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
1.200 

 Jobcentrets udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk eller psykisk 
handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for er-
hvervsudøvelse, som personer uden handicap. Udgifterne på denne konto er 
typisk lovbundne. 

 

   
008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 

pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
0 

 Jobcentrets udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selv-
stændig erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig 
efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse 
grupper af ledige. Udgifterne på denne gruppering er typisk lovbundne 

 

   
108 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. § 

51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
1.000 

05.68.91 Der er budgetteret med ca. 8 helårspersoner ud fra forventet forbrug i 2017.   
   



Furesø Kommune – Budget 2019                                                                       
Udvalg for beskæftigelse og erhverv      

 
 249 

109 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere, jf. 
§ 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

700 

 Løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i en 
kommune eller anden offentlig institution. Ved ansættelse med løntilskud regi-
streres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. (Lønudgiften ved an-
sættelse i Furesø Kommune registreres på funktion 05.68.95.)  
 
Løntilskuddene kan variere mellem 2 og 3 måneder. 

 

   
2 Statsrefusion i alt -1.252 
   
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede 

med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008) 
-746 

05.68.91   
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private ar-

bejdsgivere 
0 

008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion  
– private arbejdsgivere 

-61 

009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion 
– private arbejdsgivere 

-149 

010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion 
– private arbejdsgivere 

-146 

012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion 
– offentlige arbejdsgivere 

-16 

013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion 
– offentlige arbejdsgivere 

-39 

014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion 
– offentlige arbejdsgivere 

-96 

   
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 
 

346 

05.68.95   
Budgettet omfatter løn og modtaget løntilskud til forsikrede ledige ansat med løntilskud i Furesø Kommune. 
    
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 

55) 
346 

 Lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i Furesø Kommune med løntil-
skud. På denne gruppering indtægtsføres modtaget løntilskud. I det omfang, 
der er tale om Furesø-borgere kommer indtægten fra funktion 05.68.91. Be-
skæftigelsesindsats for forsikrede ledige.  Det er således nettoudgiften til pen-
sion m.v., der er budgetteret her.  
Løntilskuddet og varigheden af løntilskudsansættelser er reduceret. Ligeledes 
er kommunens kvote for ansættelse i løntilskud bortfaldet. 
 

 

   
Beskæftigelsesordninger  

14 
05.68.98   
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Her budgetlægges indtægter fra statsrefusion af udgifter til hjælpemidler jf. § 76-77 i Lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats og driftsudgifter til vejledning og opkvalificering af 15 – 17-årige med 50 pct. statsrefusi-
on.   
 
   
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 
91 

 Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretning efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så 
personer med nedsat arbejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden 
løntilskud, eller drive selvstændig virksomhed. 
Endelig registreres her udgiften efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindret-
ning til personer ansat i seniorjob, jf. lov om seniorjob. Der ydes 50 pct. i stats-
refusion til udgifterne, jf. § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

   
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17- årige m 50 

pct. refusion 
-77 

 Statsrefusion på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB §§ 
76-77 på grp. 011 og af kommunens udgifter til 15-17-årige i forbindelse med 
aktive tilbud på grp. 015. samt til mentorer i forbindelse med tilbud efter LAB § 
78-81 på grp. 012, 017 indenfor et kommunespecifikt loft fastsat jf. LAB § 121 
a. 

 

   
Virksomhedscentre 127 
   
05.68.90 Driftsudgifter – Beløbet tænkes ind i den virksomhedsrettede indsats for ikke 

vestlige kvinder 
127 

   

Lønudgifter – konto 5 15.795 

  
Ungeafdelingen 
 

5.541 

05.68.90.000  
Ungeafdelingen varetager jobklub, uddannelsesafklaring og vejledning m.v. for kontanthjælpsmodtagere. 
Ungeenheden kan også indgå som led i forløb for sygedagpengemodtagere og forløb for forsikrede ledige.  
Herudover findes et mentorkorps, som varetager mentoropgaver for alle målgrupper i det omfang korpset 
råder over de nødvendige kvalifikationer. 
 Personale 5.500 
 Lønudgifter svarende til 12 årsværk til drift af Ungeenhed og mentorkorps.  
   
 Driftsudgifter  
 Driftsudgifter herunder, uddannelse ifm. autisme m.v. og drift af bil m.v. 41 
   
Ungeafdelingen 032202 1.901 

   
000 Løn til SSP og gadeplansindsats. Aftaleparterne er enige om at udvide gade- 1616 
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plansindsatsen, så vi med kompetente gadeplansmedarbejdere kan møde de 
unge, hvor de er og lave flere opsøgende og håndholdte indsatser. Der afsættes 
1,9 mio. kr. årligt fra 2019 og årene frem til indsatsen 

000 SSP udstyr til medarbejdere 286 
   
Ungeafdelingen 052821 

1.366 
   
000 Der er afsat løn til 4 årsværk – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. 1.272 
000  94 
   
Indsatsklare og Sygemeldte 
 

1.371 

05.98.90.000  
Personaleudgifter til fastholdelsesindsats herunder ergoterapeut og opsøgende virksomhedsindsats i forbin-
delse med etablering af nye fleksjob samt fastholdelsesindsats.  
 
 Personale 895 
 Lønudgifter   
   
 Driftsudgifter 476 
   
   
   
 Jobklare og Integration 
 

5.616 

05.68.90.000  
Udgifter til opsøgende virksomhedsindsats. 
 Personale 5.456 
 Lønsum svarende til 10 årsværk.  

 
 

 Driftsudgifter  159 
 Heraf 0,06 mio. kr. til drift af CRM-system, samt driftsramme svarende til 7 

årsværk. 
 

   
Projekter og øvrige driftsudgifter 15.824 

   
Seniorjob til personer over 55 år 

 
6.733 

-1.775 
05.68.97    
Kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs.  
Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før 
de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret 
til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 145.000 kr. pr. ansat helårsperson (2019-
niveau).  
Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i senior-
job, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. 
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001 Løn til personer i seniorjob 4.734 
 Der budgetteres med ca. 14 årsværk i 2019.  
   
002 Kompensation til personer berettiget til seniorjob 1.999 
 Der budgetteres med 14 helårspersoner i 2019.  
   
2 Statsrefusion i alt -1.775 
   
002 Tilskud til kommunale seniorjobs -1.775 
 Der budgetteres med 14 helårspersoner.  
   
Drift af Nyttejob 
 

5 

05.68.90.000  
Udgifter til drift af nyttejob, 
 Driftsudgifter nyttejob. 5 
   
Jobcenter kantinen 314 
   
05.68.90  314 
000 Der er afsat budget til kantinedrift   
   
Beskæftigelsesprojektet 977 
056890   
   
000 Konkrete beskæftigelsesprojekter udvides, så flere unge kan komme i uddan-

nelse og beskæftigelse. Der afsættes 1,0 mio. kr. 2019 og årene frem. 
 
Ansættelsen af ny medarbejder som skal bidrage til indsatsen og opsøgningen 
af job og uddannelsespladser er i gang. 

977 

   
Mobilt Servicehus 0 

056890  
000 Formålet med at etablere et mobilt servicehus er, at sikre, at ledige ydelses-

modtagere har noget at stå op til hver dag, og at borgerne skal gøre nytte for 
deres ydelse. Aktiviteterne skal medvirke til at udvikle de ledige ydelsesmodta-
geres kompetencer og styrke muligheden for, at den enkelte ledige hurtigst 
muligt kan komme videre i beskæftigelse. 
 
Forslaget er vedtaget på Udvalg for Beskæftigelse- og Erhvervs møde d. 22. 
august. 2017. 
Budgettet er lagt under lønbudget til jobklare. Medarbejderne i det mobile 
servicehus er blevet fastansat. 

0 

   
   
Ekstern aktør  
000  3.840 
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056890 Der er indgået aftale om samarbejde med ekstern aktør på kontanthjælpsom-
rådet i 2019. Borgere, som har været i kontanthjælpsforløb i mere end 6 mdr. 
overgår til ekstern aktør. Da aftalen er no-cure-no-pay vil der i løbet af 2019 
blive fulgt op på, hvorvidt budgettet stemmer overens med afgangsraten af 
kontanthjælpsmodtagere og den forventede omkostning herved.  

 

   
Særlige Praktikforløb  
000 Særlige praktikforløb 26 
056890   
   
Særlige Fleksjob 
 

3.628 

Personer ansat i fleksjob aflønnes normalt indenfor forvaltningernes eller institutionernes 
ordinære lønsum, men der afsættes midler til særlige tilfælde. Når en fleksjobber finansieret 
af puljen holder op, går beløbene tilbage til puljen, så det er muligt løbende at igangsætte nye 
fleksjobforløb. 
 
Kommunen påtager sig dermed i et vist omfang et socialt ansvar for at fastholde særligt ud-
satte på arbejdsmarkedet. Lønudgifter til små fleksjob jf. budgetforslag er indarbejdet her. 

 

 Særlige Fleksjob 3.628 
   
FGU 
 

-384 

056890   
000 Forberedende grunduddannelse (FGU) -384 
 Det forventes at den administrative kontoplan ændres, således at udgifter ved-

rørende FGU bogføres på en særskilt funktion. Så længe dette ikke er tilfældet 
bogføres korrektioner (DUT) vedrørende FGU på funktion 056890 (udgift på 0,4 
mio. kr. i 2019, indtægt på 3,7 mio. kr. i 2020 og indtægt på 7,3 mio. kr. i 2021 
og 2022.) 

 

   
Produktionsskoler 
 

1.819 

03.30.44   
Produktionsskoler tilbyder jf. Lov om Produktionsskoler undervisningsforløb, der er baseret på praktisk ar-
bejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, 
og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en 
ungdomsuddannelse. Forløbet på en produktionsskole tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge 
opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. 
 
 
001 Produktionsskoler 1.819 
 Bidrag til staten for elever på produktionsskoler i 2016. Bidraget, der afregnes 

medio 2017 udgør: 
• 35.700 kr. pr. årselev under 18 år 
• 61.480 kr. pr. årselev for elever på 18 år og derover.  
Der er budgetteret med ca. 38 elever på produktionsskoler. 

 

 
Erhvervsgrunduddannelser 657 
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 -18 
03.30.45   
Erhvervsgrunduddannelsen jf. Lov om erhvervsgrunduddannelse består af individuelt tilrettelagte forløb, som 
skal sikre, at unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der dels giver adgang til at fortsætte i en 
erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse.  
 
Uddannelsen er målrettet unge, der bor i kommunen, og som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller be-
skæftigelsesmæssig situation. Uddannelsen består af virksomhedspraktik og skoleundervisning. Uddannelsen 
varetages af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, produktionsskoler o. lign. 
 
 Løn til elever i praktik i Furesø Kommune 542 
 Budget til lønnet praktikforløb. Der er budgetteret med ca. 2 helårspersoner.  
   
001 Skoleydelse 37 
 Skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3 med 65 pct. statsrefusion. I 

skoleperioder modtager eleven skoleydelse svarende til produktionsskoleydelsen. Ydel-
sen fastsættes på de årlige finanslove. Der er budgetteret med 1 helårsperson. 

 

   
004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 76 
 Udgifter til undervisning, skoleydelse og supplerende tilskud for forløb på værkstedssko-

ler efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 3, stk. 3 uden statsrefusion.  Der er budget-
teret med 1 helårsperson. 

 

   
2 Statsrefusion i alt -18 
   
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 -18 
 Refusion af skoleydelse.   
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Aktivitetsområde - Erhverv 
 

 

Furesø Kommune er meget aktiv i forhold til det lokale erhvervsliv, fordi beskæftigelses- og erhvervsindsatsen 
er afgørende for at så mange borgere som muligt er tilknyttet arbejdsmarkedet og er selvforsørgende.  
 
Erhvervsområdet omfatter kommunens erhvervsudvikling, rammevilkår for erhvervslivet, erhvervsområder, 
fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder, understøtte etablering af iværksættere samt tiltræk-
ning af virksomheder.  
 
Indsatsen er baseret på Beskæftigelses- og Erhvervspolitik 2015-2018, der videreføres uændret. Der udarbej-
det revideret Handlingsplan på baggrund af Arbejdsprogram 6.1 Erhvervsfremme til implementering af er-
hvervsudviklingen i de kommende år.  
 
Furesø Kommune medfinansierer Erhvervshus Hovedstadsregionen samt Furesø Kommunes iværksættervej-
ledning. 
 
Tabel UBE 10. Budget til Erhvervsområdet 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr. 

Korr. 
Budget 

2018 Budget 2019 

Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

 Netto Udgifter 
Indtæg-

ter Netto Netto Netto Netto 
Drift I alt 1.973 1.877 0 1.877 1.877 1.877 1.877 
 Erhvervshus Hovedstadsregionen 721 722 0 722 722 722 722 
 Iværksætterhuse 264 264 0 264 264 264 264 
 Erhvervsservice - Generelt 265 265 0 265 265 265 265 
 Udbud/Indkøb Erhverv og Beskæftigelsespolitik 310 311 0 211 211 211 211 
 Udvikling af flyvestationen 413 413 0 413 413 413 413 

*: + = Udgiftsbudget, (-) = Indtægtsbudget 
Kilde: Datatræk fra KMD Opus. 
 
Erhvervsservice 

 
1.877 

Ny Lov om Erhvervsfremme træder i kraft 1. januar 2019. Det er ikke på nuværende tidspunkt af-
talt hvordan samarbejdet mellem Furesø Kommune og Erhvervshuset bliver fremover. Derfor vil 
der kunne ske ændringer for både 06.48.67 Erhvervshus og 06.48.67 Iværksættervejledning og 
kontorfællesskaber i løbet af 2019. 
 

 

06.48.67 Erhvervshus Hovedstadsregionen 722 
 Erhvervshus Hovedstadsregionen har ansvaret for speciel erhvervsservice vejledning til 

SMV’ere for at understøtte udvikling og vækst i erhvervslivet.   
 

   
06.48.67 Iværksættervejledning og kontorfællesskaber  265 

 Budgettet finansierer iværksættervejledningen og midler til eventuelle kontorfællesska-
ber for iværksættere.   
Iværksættervejledning: 
Fra 2013 er Furesø sammen med 8 nordsjællandske kommuner gået sammen om at 
tilbyde iværksættervejledning via ”Iværksætterhuset” – enstrenget erhvervsservice i 
Nordsjælland. Iværksættervejledningen gennemføres af Væksthus Hovedstadsregionen 
og består af Start-up møder, Start-up cafe, HIP workshops og individuel vejledning. Akti-
viteterne markedsføres bredt, afholdes lokalt og med inddragelse af private rådgivere. 
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Iværksættervejledningen er tilgængelig i 22 kommuner i Region Hovedstaden. 
   
06.48.67 Erhvervsservice - Generelt 266 

 Furesø Kommune er meget aktiv i forhold til det lokale erhvervsliv. Kommunen gennem-
fører en række erhvervsrettede arrangementer, deltager i forskellige netværk og afhol-
der møder med enkelte virksomheder. 
 
Det er vigtigt, at virksomhederne oplever kommunen som en tilgængelig og troværdi 
samarbejdspartner. Indgangen for erhvervslivet sker via Erhvervsteamet, der tager imod 
henvendelser fra erhvervslivet, som ikke umiddelbart ved hvor de skal henvende sig.  
 
Midlerne skal også dække eventuelle administrative udgifter. 

 

   
Initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken for 2015-2019 
Der er i perioden 2019-2021 afsat i alt 625.000 kr. om året til konkret at fremme nyt erhvervsområde på Fly-
vestationen samt indkøb/udbud i lokalt perspektiv. 
 
06.48.67 Udvikling på Filmstationen 413 

 Filmstationen har i samarbejde med Furesø Kommune indledt drøftelser om mulighe-
den for at indgå et partnerskab om udvikling af Filmstationen med Iværksættermiljø og 
Uddannelsesmiljø. Midlerne skal også dække eventuelle administrative udgifter. 

 

   
06.48.67 Udbud/Indkøb Erhverv og Beskæftigelsespolitik 211 

 Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken har et særligt fokusområde omkring Ud-
bud/Indkøb i lokalt perspektiv. Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv samt Økonomiud-
valget har på møderne i november godkendt. ”Kommissorie for arbejdsgruppe vedrø-
rende afdækning af problemstillinger omkring Udbud/Indkøb i et lokalt perspektiv”. 
 
Formål: 
Erhvervslivet efterspørger bedre adgang til de offentlige indkøb og Kommunen skal sør-
ge for at forvalte borgenes penge bedst muligt, samt overholde EU direktiver og national 
lovgivning. Det er i det spændingsfelt at udfordringerne skal synliggøres og klarlægges 
samt finde løsninger på hvorledes man kan tilgodese begge parter mest muligt inden for 
de rammer, der er givet. 
  
Arbejdsgruppen Udbud/indkøb skal afdække de udfordringer/problemstillinger der er 
vedr. offentlige indkøb fra både leverandørens og kommunens synsvinkel. Dette skal 
danne grundlag for en fælles forståelse og gennemsigtighed af kommunens konkurren-
ceudsættelser, der skal ende ud i en fremtidig samarbejdsmodel. 
  
Gruppen skal arbejde for at finde et fælles grundlag, som alle støtter op om. 
 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 er budgettet årligt reduceret med 0,1 
mio. kr. som en del af besparelses og effektiviseringsforslag ØU6 ”Færre udgifter og flere 
indtægter”. 
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Aktivitetsområde - FØRTIDSPENSION OG BOLIGSTØTTE 
 
 
 
Tabel UBE 11: Førtidspensioner, boligstøtte m.m. - Budget 2019-2022. 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt 
i hele 1.000 kr.* 

Budget 2019 
 

 
Budgetoverslagsår 

2019 2020 2022 
Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT og STATSREFUSION**  
– i alt  139.179 -10.019 129.160 128.245 129.329 130.414 
 
FØRTIDSPENSION OG BOLIGSTØTTE:       

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 
Personlige tillæg m.v. 24.223 -  24.223 28.812 34.264 34.849 

Personlige tillæg 4.648 -2.409 2.240 2.240 2.240 2.240 
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 78.350 -7.147 71.203 65.699 61.331 61.831 
Sociale formål 24 -  24 24 24 24 
Boligydelse til pensionister – kommunal 
medfinansiering 18.944  - 18.944 18.944 18.944 18.944 

Boligsikring - kommunal medfinansiering 12.991 -463 12.527 12.527 12.527 12.527 
       

Heraf statsrefusion – i alt: - -2.342 -2.342 -2.342 -2.342 -2.342 
Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus 26.10.2018. 
Note **: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. 
 
 
Figur UBE.3: Aktivitetsområdets Budget 2019 – på drift. 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus 26.10.2018. 
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Generelt om aktivitetsområdet  
 

 

Området omfatter udbetaling af førtidspension, personlige tillæg, boligsikring samt boligydelse. Udgifterne 
er overførselsudgifter, og de indgår derfor ikke i kommunens serviceramme. 
 
Sagsbehandling og udbetaling af førtidspensioner, boligsikring og boligydelse varetages af Udbetaling Dan-
mark. Kommunen afholder udgifter svarende til den kommunale medfinansiering. 
 

Personlige tillæg m.v. 
 

4.589 
-2.377 

Området vedrører udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg. Som følge af før-
tidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage personlige 
tillæg, tildeles de personlige tillæg til henholdsvis folke- og førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. 
Der er derfor henvisninger til §§ 14 og 14a gældende for folkepensionister samt §§ 17 og 17a gældende for 
førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003. 
 
Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1087 af 13. december 2000, er registreret på de 
relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg. 
 
Generelt set er budget 2019 for personlige tillæg uforandret i forhold til budget 2018. 
 

054867-1-002 Medicin, pers. Tillæg 13 

 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til pensionister 
efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 
2003). 
 

 

054867-1-003 Tandlægebehandling, pers. Tillæg 5 

 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebehandling til 
pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspen-
sionsreformen 2003). 
 

 

054867-1-005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige 
tillæg 185 

 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til pensioni-
ster med nedsat pension (brøkpension) efter § 14, stk. 1, i lov om social pension 
og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003). 
 

 

054867-1-006 Andre personlige tillæg 92 
-67 

 

Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov 
om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003), der ikke er 
omfattet af grupperingerne 001-005. 
 

 

054867-1-007 Briller, helbredstillæg 21 

 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensionister efter 
§ 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003). 
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054867-1-008 Medicin, helbredstillæg 1.231 

 
Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensionister 
efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003). 
 

 

054867-1-009 Tandlægebehandling, helbredstillæg 920 

 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehandling til 
pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18, stk. 1 (førtidspensionsre-
formen 2003). 
 

 

054867-1-010 Tandprotese, helbredstillæg 421 

 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til pensioni-
ster efter § 14a, stk. 4 i lov om social pension og § 18, stk. 4 (førtidspensionsre-
formen 2003). 
 

 

054867-1-011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 472 

 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiropraktor- og 
psykologbehandling til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18 
(førtidspensionsreformen 2003). 
 

 

054867-1-012 Fodbehandling, helbredstillæg 657 

 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling ydet til 
pensionister efter § 14a i lov om social service og § 18 (førtidspensionsreformen 
2003). 
 

 

054867-1-013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 354 

 

Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til personli-
ge tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2 i lov om social pensi-
on og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen), samt udgifter til tillæg til petrole-
umsudgifter efter § 14, stk. 3 i lov om social pension og § 17, stk. 3 (førtidspen-
sionsreformen 2003). 
 

 

054867-1-014 Høreapparater, helbredstillæg 277 

 
Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til pensioni-
ster efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003). 
 

 

   
054867-2-004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg -2.342 
 Vedrører statsrefusion for personlige tillæg og helbredstillæg. 

 
 

 
Som det fremgår af figur UBE.3, er 47 pct. af budgettet afsat til helbredstillæg til henholdsvis medicin og 
tandlægebehandling. 
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Figur UBE.4: Personlige tillæg - Budget 2019 – på drift. 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus 26.10.2018. 
 
Aktivitetstal for førtidspension 2015-2022 
I tabel UBE.11 fremgår den faktiske udvikling i aktivitetstallene i 2015-2017. Estimatet for forventet regn-
skab 2018 er baseret på de faktiske aktivitetstal frem til juli 2018. Aktivitetstallene for 2019-2022 er baseret 
på det forventede antal helårspersoner, der er fastsat i forbindelse med budget 2019.  
 
Tabel UBE 11A: Faktiske aktivitetstal 2014-2017 samt estimerede aktivitetstal for 2018 samt budgetkorrektioner 2019-2022. 
        ANTAL HELÅRSPERSONER 

  
Funktions-
område 

Finansiering - 
fordeling ml. stat 
og kommune Type 

R 
2015 

R 
2016 

R 
2017 

FVR 
2018** 

2019
* 

2020
* 

2021
* 

2022
* 

GAMMEL 
ORDNING 
  
  
  

05.48.68, 
grp.003 

35 pct. refusion/ 
65 pct. kommunal 
medfinansiering Mellemste FØP - 55 44 37 34 32 30 28 

05.48.68, 
grp. 003   Højeste FØP - 99 97 92 86 81 76 71 
05.48.68, 
grp. 004   Forhøjet alm. FØP                   - 18 17 18 17 16 15 14 
    Subtotal: 185 172 158 147 137 129 121 113 

GAMMEL 
ORDNING 05.48.68, 

grp. 005 

35 pct. refusion/ 
65 pct. kommunal 
medfinansiering 

35 pct. ny ordning 
Subtotal: 548 486 451 424 400 381 362 343 

GAMMEL 
ORDNING 
  
  
  

05.48.68-
1-001 

50 pct. refusion/ 
50 pct. kommunal 
medfinansiering Mellemste FØP 35 29 26 24 23 22 21 20 

05.48.68-
1-001   Højeste FØP 71 64 59 57 48 43 38 33 
05.48.68-
1-002   Forhøjet alm. FØP                   19 16 12 10 9 8 7 6 
    Subtotal: 125 109 97 91 80 73 66 59 

GAMMEL 
ORDNING 05.48.68-

1-006 

1-Førtidspension 
2003/ Førtidspen-
sion tildelt før 1. 
juli 2014       

50 pct. refusion/ 50 
pct. kommunal 
medfinansiering 
Subtotal: 2 2 1 2 2 2 2 2 

NY ORD-
NING 

05.48.66, 
grp. 001-
004 

20, 60, 70 og 80 
pct. kommunal 
medfinansiering Subtotal: 0 63 104 137 168 203 238 273 

   TOTAL: 
 860 832 811 801 787 788 789 790 

0% 

0% 
4% 

1% 

1% 

27% 

20% 9% 

10% 

14% 

8% 
6% 

Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)

Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf.

Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)

Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)

Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)

Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)

Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1

Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk.

Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil

Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)

Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.

Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)
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Kilde*: Data fra Teknisk budget 2019. 
Note**: Forventet Regnskab 2018 er baseret på data fra budgetopfølgning III pr. 30.9.2018. 
 
Som det fremgår af figur UBE.4 er antallet af førtidspensionister faldet støt de senere år. Fra 2019 forventes 
udviklingen at stabilisere sig på baggrund af forventet afgang fra de gamle og tilgang til de nye førtidspensi-
onsordninger. På de gamle ordninger forventes der således at blive 35 færre borgere i løbet af 2019, mens 
der forventes at blive 35 flere borgere på den nye førtidspensionsordning.  
 
Figur UBE.5: Faktisk og forventet udvikling i antal førtidspensionister 2015-2022. 

 
Kilde*: Tekniske budgetkorrektioner til budget 2019 samt BO III 2018. 
 
 
I tabel UBE.12 ses de estimerede aktivitetstal for forventet regnskab 2018 samt de forventede aktivitetstal 
for Til- og Afgang af antal personer for 2019 samt det forventede antal helårspersoner for 2019. 
 
I budget 2019 er budgettet for førtidspension samlet set blevet reduceret med 1,0 mio. kr., mens det i 2020 
og 2021 er nedjusteret med henholdsvis 1,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr. I 2022 er budgettet opjusteret med 0,4 
mio. kr. grundet en forventning om flere helårspersoner. 
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Tabel UBE.11B: Estimerede aktivitetstal for 2018 og 2019. 
        Helårs-

personer 
Antal 
personer       Helårs-

personer 

  Funktions-
område 

Finansiering - 
fordeling ml. stat 
og kommune 

Type 2018 Pr. 
1.1.2019 

Afgang 
2019 

Tilgang 
2019 

Ultimo 
2019 2019 

          
- estimeret 

GAMMEL 
ORDNING 

05.48.68, 
grp. 003 

35 pct. refusi-
on/65 pct. kom-
munal medfinan-
siering 

Mellemste 
FØP 37 35 -2 0 33 34 

  05.48.68, 
grp. 003   Højeste FØP 92 88 -5 0 83 86 

  05.48.68, 
grp. 004   Forhøjet alm. 

FØP                   18 17 -1 0 16 17 

      SUBTOTAL: 147 140 -8 0 132 137 

GAMMEL 
ORDNING 

05.48.68, 
grp. 001 

50 pct. refusion/ 
50 pct. kommu-
nal medfinansie-
ring 

Mellemste 
FØP 24 23 -1 0 22 23 

  05.48.68, 
grp. 001   Højeste FØP 56 50 -5 0 45 48 

  05.48.68, 
grp. 002   Forhøjet alm. 

FØP                   10 9 -1 0 8 9 

      SUBTOTAL: 90 82 -7 0 75 80 

GAMMEL 
ORDNING 

05.48.68, 
grp. 006 

50 pct. refusion/ 
50 pct. kommu-
nal medfinansie-
ring 

1-
Førtidspension 
2003/ Førtids-
pension tildelt 
før 1. juli 2014       

2 2 0 0 2 2 

      SUBTOTAL: 2 2 0  0 2 2 

GAMMEL 
ORDNING 

05.48.68, 
grp. 005 

35 pct. refusion/ 
65 pct. kommu-
nal medfinansie-
ring 

35 pct.  423 409 -19 0 390 400 

NY ORD-
NING 

05.48.66, 
grp. 001-
004 

20, 60, 70 og 80 
pct. kommunal 
medfinansiering 

NY ORDNING 136 150 0 35 185 168 

   SUBTOTAL: 559 559 -19 35 575 568 

    798 783 -34 35 784 787 
Kilde: Teknisk budget 2018. 
Note: Afrundinger i tabellen kan give mindre afvigelser. 
 
 

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
 

 
 

 
Fra 1. marts 2013 overgik myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark.  
 
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der ifølge § 67 i lov om 
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsre-
fusion. På funktion 05.48.68 registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, som er til-
kendt efter 1. januar 1992 (efter 12. juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge 
loven ydes 50 pct. statslig refusion. 
 
Endvidere registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 
pct. statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 2003, samt 
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alle kommunale udgifter til førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og frem til 1. 
juli 2014.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion samt tilbagebe-
talinger af kommunernes medfinansiering af førtidspension, som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. de-
cember 2015. Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale medfinansiering af førtidspension for 
denne periode, skal derfor registreres på gruppering 005 og 006, afhængig af andelen af den kommunale 
medfinansiering. 
 

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
 

78.350 
-7.147 

   
05.48.68, 
grp. 000 

Betaling til og fra kommuner 65 pct. (gammel ordning) 1.334 
-679 

   
05.48.68, 
grp. 000 

Betaling til og fra kommuner 65 pct. (ny ordning) 4.655 
-1.596 

   
05.48.68, 
grp. 000 

Betaling til og fra kommuner 50 pct. 3.796 
-1.164 

   
05.48.68, 
grp. 001 

Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering til-
kendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

4.568 

 Budgettet dækker udgifterne til de af revaliderings- og pensionsnævnene eller af 
kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspensioner inden den 12. 
juni 1997 til personer under 60 år og med 50 pct. kommunal medfinansiering. 
 
På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og bistands- og 
plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering. 
 
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensioner til perso-
ner under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal medfi-
nansiering. Her registreres desuden udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og 
plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering. 
 
Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var 
tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgifterne til forhøjelsen ligele-
des her. Såfremt der til personer mellem 60-67 år er tilkendt en forhøjelse af en pen-
sion, som ikke var tilkendt inden den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjel-
sen også her. 

 

   
05.48.68, 
grp. 002 

Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinan-
siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

794 

 Budgettet dækker de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjede almindelige før-
tidspensioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. kommu-
nal medfinansiering. 
 
Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension til 
personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal 
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medfinansiering. 
   
05.48.68, 
grp. 003 

Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering til-
kendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

7.275 

 Budgettet dækker de kommunale udgifter til højeste og mellemste førtidspension 
med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999.  
 
Endvidere registreres her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg 
med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. 
 
Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var 
tilkendt inden den 1. januar 1999, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 

 

   
05.48.68, 
grp. 004 

Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinan-
siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

1.434 

 Budgettet dækker de kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig før-
tidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter 1. januar 
1999. 

 

   
05.48.68, 
grp. 005 

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gæl-
dende fra 1. januar 2003 

54.403 
-3.708 

 Budgettet dækker kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter de fra 
den 1. januar 2003 gældende regler. 
 
Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 
2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er ble-
vet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. de-
cember 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. janu-
ar 2003, konteres ligeledes her. 
 
Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal 
refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtids-
pension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne 
og indtægterne vedrører førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering. 

 

   
05.48.68, 
grp. 006 

Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gæl-
dende fra 1. januar 2003 

91 

 Budgettet dækker udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende 
før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg 
tidligere er blevet refunderet med 50 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. 
juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gælden-
de fra 1. januar 2003. 
 
Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal 
refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtids-
pension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne 
og indtægterne vedrører førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering. 
 
Tilbagebetaling af førtidspension med refusion samt kommunal medfinansiering af 
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førtidspension registreres på de relevante grupperinger. 
Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 
 

18.944 

05.57.76, 
grp. 000 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 457 

 
   
05.57.76, 
grp. 001 Tilskud til lejere 13.506 

 
 Budgettet er afsat til afholdelse af udgifter til boligydelse, der gives som tilskud, 

herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der 
overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Endvidere 
registreres boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige perso-
ner er lejere. 

 

   
05.57.76, 
grp. 002 Lån til lejere af én og to-familiehuse 27 

 
 Budgettet dækker lån til lejere af én og to-familiehuse  
   
05.57.76, 
grp. 003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 136 

 
 Tilskud inklusiv lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på grup-

pering 003. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kollektive bofællesskaber 
er således, hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som tilskud og lån. 

 

   
05.57.76, 
grp. 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 4.817 

 
 Budgettet dækker tilskud til lejebetaling i ældreboliger.  
   
   
Boligsikring – kommunal medfinansiering 
 

12.527 

05.57.77, 
grp. 005 

Boligsikring som tilskud 99 

 Budgettet er afsat til dækning af udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensi-
onister m.fl. 

 

   
05.57.77, 
grp. 006 

Almindelig boligsikring 12.892 
 

 Budgettet er afsat til boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kollektive 
boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kompensation 
til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private ple-
jeboliger). 

 

   
05.57.77, 
grp. 091 

Efterregulering -463 

 Budgettet er afsat til efterreguleringer.  
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Sociale formål 
 

24 
 

05.57.72, 
grp. 017 

Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a) 24 
 

 Budgettet dækker udgifter til medfinansiering af efterlevelseshjælp, eksklusiv efter-
levelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde 
hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der efterfølgende 
sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede beløb i form af udbetaling af 
hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her. 
 
Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens § 
91, registreres ligeledes på denne gruppering. 

 

   
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 
 

24.223 
 

05.48.66, 
grp. 001 

Førtidspension 20 pct. kommunal medfinansiering 
 

13 

05.48.66, 
grp. 002 

Førtidspension 60 pct. kommunal medfinansiering 
 

257 

05.48.66, 
grp. 003 

Førtidspension 70 pct. kommunal medfinansiering 
 

523 

05.48.66, 
grp. 004 

Førtidspension 80 pct. kommunal medfinansiering 
 

23.430 

 Budgetterne er afsat til udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor 
den kommunale medfinansiering af opgjort til henholdsvis 20, 60, 70 el. 80 pct. 

 

 
Som det fremgår af figur UBE.4 så forventes hovedparten af udgifterne, svarende til 97 pct., at være på den 
del af førtidspension, hvor kommunen afholder 80 pct. af udgiften. 
 
Figur UBE.6: Ny førtidspension – fordelt på, hvordan kommunal medfinansiering er fordelt på procentsatserne i Budget 2019. 

 
Kilde: Teknisk budget 2019. 
 

0% 1% 2% 

97% 

20 pct. kommunal medfinansiering

60 pct. kommunal medfinansiering

70 pct. kommunal medfinansiering

80 pct. kommunal medfinansiering
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dvalg for sociale forhold, sundhed og et godt  
seniorliv  

 
 
Indholdsfortegnelse: 
  
 Side 
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet 1 – 9 
 
Budgetbemærkninger aktivitetsområder   
• Sundhed 10 - 21 
• Ældre 22 - 49 
• Voksne med særlige behov 50 - 64 
 
 
 
 
  

U 
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dvalg for sociale forhold, sundhed og et godt 
seniorliv  

 
 
Politikområdets indhold  
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt 
seniorlivs budgetområde omhandler sundhed og 
genoptræning, ældreområdet, voksne med særli-
ge behov, herunder handicappede og psykisk 
syge samt misbrugsområdet.  
 
Opgaver 
På sundhedsområdet omfatter opgaverne den 
kommunale genoptræningsindsats, sundheds-
fremme og forebyggelse samt rehabilitering. Der-
til kommer den administrative afregning af udgif-
terne til den kommunale medfinansiering af 
sundhedsvæsnet.  I 2018 blev Forebyggelses- og 
Sundhedsfremmepolitikken vedtaget. Politikken  
fungerer som en paraply for de underliggende 
konkrete tematiske handleplaner, der skal udar-
bejdes i de kommende år i et tæt samarbejde på 
tværs af organisationen og med borgerne.  To 
temaer danner udgangspunkt for de første kon-
krete handleplaner: 
• Tema for børn og unge 
• Tema for kronisk syge borgere og psykisk 

syge borgere. 
 
På ældreområdet er opgaverne bl.a. hjemmepleje  
(inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af pleje-
centre og dagcenter, madservice, hjælpemidler, 
boligændringer m.v.  Der er ikke aldersgrænser 
for ydelserne, men der er visitationskriterier. De 
fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre. 
 
Området Voksne med særlige behov dækker til-
bud til borgere med nedsat funktionsevne og 
borgere med særlige sociale problemer samt 
specialundervisning til voksne. Furesø Kommune 
driver en række bo- og dagtilbud, hvorfra der 
også sælges enkelte pladser til andre kommuners 
borgere. 
  
Endelig indgår støtte til frivilligt socialt arbejde  
og medfinansiering af Frivilligcenter Furesø i Ud-

valg for sociale forhold, sundhed og et godt seni-
orlivs budgetområde. 
 
Lovgrundlag 
Området er generelt reguleret efter serviceloven. 
En del af opgaverne på sundhedsområdet og 
misbrugsområdet reguleres af sundhedsloven. 
Kompenserende specialundervisning til voksne 
administreres efter lov om specialundervisning 
for voksne. Hertil kommer bl.a. Lov om uddannel-
se til unge med særlige behov. 
 
Øvrige politikker gældende på udvalgsområdet 

• Forebyggelses- og Sundhedsfremmepoli-
tik  

• Handicappolitik 
• Værdighedspolitik for Furesø Kommunes 

Ældrepleje.  
 
”Fælles Fremgang for Furesø” 
Byrådet har i 2018 vedtaget et politisk arbejds-
program ”Fælles Fremgang for Furesø” for den  
indeværende byrådsperiode. En række af punk-
terne i arbjedsprogrammet har mål for udvalgets 
område: 
1. En veldrevet, tryg kommune med borgerne i 
centrum 
1.4. Trygt Furesø. 
2. Et sundt og aktivt liv i stærke fællesskaber 
2.1 En god og tryg ældrepleje 
2.2. Flere og bedre senioregnede boliger og ple-
jehjemspladser 
2.3. Fællesskab og livsglæde for alle seniorer 
2.4. Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fri-
tidstilbud for mennesker med handicap 
2.5. Sammenhængende indsats på sundhedsom-
rådet. 
 
Der vil mindst én gang om året blive gennemført 
en evaluering og revision af arbejdsprogrammet 
på baggrund af opnåede resultater og behov for 
justeringer / nye prioriteringer. 

U 
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Udfordringer i 2019 og overslagsårene  
Prognoserne for den demografiske udvikling i 
budgetperioden viser en samlet stigning på 511 
borgere over 67 år, hvilket svarer til en stigning 
på 6 pct. af aldersgruppen. Denne udvikling er 
fordelt med en stigning på 159 borgere i alderen 
67-79 år, mens antallet af borgere på 80 år og 
derover stiger med 352 borgere. I perioden fra 
2019-2030 (som er sidste år i den seneste befolk-
ningsprognose for Furesø) forventes det samlede 
antal borgere over 67 år at stige med 1.314 bor-
gere, svarende til en stigning på 17 pct. 
 
Denne udvikling forventes at medføre en stigen-
de efterspørgsel efter ydelser, primært på ældre-
området.  
 
På sundhedsområdet forventes det, at det øgede 
befolkningstal kan presse de samlede sundheds-
udgifter. En øget indsats for at forebygge og af-
værge ind- og genindlæggelser, forventes at 
dæmpe udgifterne på det somatiske område og 
vil fortsat være et indsatsområde. Ligeledes vil en 
effektiv koordinering af indsatsen for færdigbe-
handlede patienter, der udskrives til eget hjem, 
imødegå øgede udgifter til ventedage.  
 
I 2018 blev en ny, revideret Værdighedspolitik for 
Furesø Kommunes Ældrepleje udarbejdet. Furesø 
Kommune har siden 2016 søgt og modtaget mid-
ler fra finanslovens pulje til en mere værdig æld-
repleje. Kommunen forventer at modtage 8,268 
mio. kr. i 2019. Derudover forventes Furesø 
Kommune at modtage 3,972 mio. kr. fra Ældre- 
og Sundhedsministeriet til bedre bemanding på 
ældreområdet. 
 
Regnskabet for Voksne med særlige behov har de 
seneste år vist stigende efterspørgsel og udgifter 
på området. Der arbejdes med et øget fokus på at 
målet med indsatsen er større selvhjulpenhed og 
at støtten ydes i borgernes eget hjem. Der er 
ligeledes fokus på større selvforsyning herunder 
at kunne tilvejebringe flere boliger i lokalområ-
det.  
 
Byrådets arbejdsprogram og FN’s verdensmål: 
Budgettet afspejler de politiske initiativer, der 
igangsættes jf. Byrådets arbejdsprogram. Imple-

menteringen af arbejdsprogrammets indsatsom-
råder afrapporteres politisk. I afrapporteringen 
tages der konkret stilling til økonomien og de 
budgetmæssige konsekvenser, der er knyttet til 
de enkelte initiativer. Arbejdsprogrammets initia-
tiver bidrager – ligesom det løbende arbejde i 
udvalget – til opfyldelsen af FN’s verdensmål.  
 
 
Budgetvedtagelse 2019 
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 
2019 blev Udvalg for sociale forhold, sundhed og 
et godt seniorlivs samlede driftsbudget opjuste-
ret med i alt 9,1 mio. kr. (netto), jf. tabel USS1: 
 
Tabel USS.1: Budgetvedtagelse 2019 1.000 kr. 
Budgetforslag -4.000 
USS 1: Bedre sammenhæng i sund-
heds- og plejeindsatsen 

-2.000 

USS 2: STU - begrænse tilgang og 
konkurrenceudsætte prisstrukturen 

-500 

USS 3: Flere billige bomuligheder i 
Furesø Kommune til psykisk sårbare 
unge og udsatte borgere (hjemtag-
ning) 

-1.000 

UBE 2: Sammenhængende borgerfor-
løb. (andel udmøntet på USS 

-500 

Budgetkorrektioner                                 
13.552  

1: Frit valg til genoptræning - DUT 453 
2: Ændring af bekendtgørelse, Kom-
munal medfinansiering af sundhed, 
kræftplan IV - DUT 

-20 

3: Aflastning af pårørende (finanslov 
2018) - DUT 

                                       
436  

4: En værdig død (finanslov 2018) – 
DUT 

                                       
436  

5: Demografi Ældreområdet                                     
747  

6: Demografi Voksne med særlige 
behov 

                                           
-    

7 : KMF 10.000 
8: Ventedage 2.000 
9: Udvidelse af Rehabiliteringscentret 
fra 30 til 36 pladser  

3.400 

10: Lillevang -tilbagekøb af service-
arealer 

                                   
-2.000  

11: Ryetbo - udvidet serviceareal efter 
om- og tilbygning 

                                    
1.100  

 
12: SOSU-elever 

                               
-3.000  
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Tabel USS.1: Budgetvedtagelse 
 2019 1.000 kr. 

Budgetudvidelser                                     
1.770  

Styrket ældrepleje, herunder 
demensindsats 

                                    
1.000  

Terminalpakke - pulje til ekstra 
indsats for døende borgere 

                                       
750  

Afasi taletræning                                           
20  

Besparelses- og effektivise-
ringsforslag 

                                   
-2.220  

ØU 1: Afbureaukratisering og 
forenkling 

                                      
-357  

ØU 2: Justering af ledelses-
struktur på tværs af organisati-
onen 

                                      
-500  

ØU 3: Reduceret prisfremskriv-
ning 

                                      
-454  

ØU 5: Konsekvens af regn-
skabsresultat 2017 (Ældre - 
Arbejdstidstilrettelæggelse 
hjemmesyge- og hjemmepleje) 

-500 

ØU 6: Færre udgifter - flere 
indtægter 

-409 

 
 
Demografiregulering i budget 2019-22 
Der er udarbejdet en ny demografimodel for 
hjemmepleje på ældreområdet (67+ årige). Som 
følge heraf er budgettet i forbindelse med Budget 
2019-2022 forøget med i alt 14,5 mio. kr. Der 
henvises til afsnit om demografi under Ældreom-
rådet. 
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Tabel USS.2: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budget i 2019-2022 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau  
samt i hele 1.000 kr.* 

Budget 2019 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Udgifter Indtægter Netto - - - Netto - - - 

DRIFT og STATSREFUSION - i alt        832.163           -69.301  762.862 764.093 768.953         770.738  

AKTIVITETSOMRÅDER:            

Sundhed 224.049 -2.453 221.596 220..474 220.579 219.905 

Ældre 338.724 -54.095 284.629 284.982 287.738 290.216 

Voksne med særlige behov 269.390 -12.753 256.637 258.637 260.637 260.617 

Heraf statsrefusion - i alt  -2.325 -2.325 -2.325 -2.325            -2.325  

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: OPUS datatræk, november2018. 
 
 
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs nettobudget 2019 fordeler sig som følger:  
 
Figur USS.1: Den procentvise fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2019 fordelt på aktivitetsområder 

 
Kilde: OPUS november 2018. 
 
  

Sundhed; 29% 

Ældre; 37% 

Voksne med 
særlige behov; 

34% 
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I nedenstående tabel USS.3 er der en oversigt over udvalgets anlæg. For en mere detaljeret beskrivelse af 
de enkelte anlæg, henvises der til fanebladet vedrørende anlægsprogrammet. 
  
Tabel USS.3: Oversigt over anlægsbudget 2019-2022 for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr. 

  
  

Budgetoverslagsår 

2019 2020 2021 2022 

  ---- Netto ----- 

Projekter – i alt 12.500 18.500 15.500 500 

USS 100 Velfærdsteknologi 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 10.000       

USS 202 Etablering af botilbud for unge 2.000 8.000     
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Områdeoversigt  
 
Tabel USS.4 Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budget 2019-2022. 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau  
samt i hele 1.000 kr.* Budget 2019 

Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Hovedkonto Område Udgifter Indtægter Netto - - - Netto - - - 

DRIFT og STATSREFUSION 832.163 -69.301 762.862 764.093 768.077 768.953 

02 Transport og infrastruktur 2.113 0 2.113 2.113 2.113 2.113 

03 Undervisning og kultur 14.366 0 14.366 14.116 13.866 13.866 

04 Sundhedsområdet 198.549 -930 197.619 196.497 196.601 196.601 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 617.135 -68.240 548.894 551.497 555.627 556.503 

06 Administrativ organisation 0 -130 -130 -130 -130 -130 

- heraf statsrefusion 0 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 

               

USS Sundhed - i alt 224.049 -2.453 221.596 220.474 220.579 219.905 

Funktion Område             

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæse-
net 165.905 -8 165.897 166.323 166.428 166.323 

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 17.892 -510 17.382 17.383 17.383 17.378 

046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 6.487 0 6486,57 6.487 6.487 6.487 

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 248 0 247,87 198 198 198 

046290 Andre sundhedsudgifter 7.649 -412 7.237 5.737 5.737 5.618 

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit 
valg af leverandør 20.420 -193 20.227 20.227 20.227 19.785 

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet 
mod primært ældre 5.448 -1.330 4.118 4.118 4.118 4.116 

USS Ældre  - i alt 338.724 -54.095 284.629 284.982 287.738 290.216 

Funktion Område             

023231 Busdrift 2.113 0 2.113 2.113 2.113 2.113 

046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 368 0 368 368 368 368 

053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme-
hjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør 113.761 -14.862 98.899 99.234 101.988 104.956 

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit 
valg af leverandør 164.439 -35.374 129.065 129.082 129.084 129.040 

053028 Hjemmesygepleje 12.197 0 12.197 12.197 12.197 11.755 

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet 
mod primært ældre 8.519 -1.000 7.519 7.519 7.519 7.517 

053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og be-
fordring til ældre 10.931 -330 10.601 10.601 10.601 10.601 

053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved 
pasning 880 0 880 880 880 880 

053838 
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme-
hjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit 
valg af leverandør 

11.721 -755 10.966 10.966 10.966 10.964 

053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og be-
fordring til personer med handicap 12.143 -1.643 10.500 10.500 10.500 10.500 

053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 1.100 0 1.100 1.100 1.100 1.100 
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057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 553 0 553 553 553 553 

064551 Sekretariat og forvaltninger 0 -130 -130 -130 -130 -130 

USS Voksne med særlige behov  - i alt 269.390 -12.753 256.637 258.637 260.637 260.617 

Funktion Område             

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.037 0 2.037 2.037 2.037 2.037 

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 12.329 0 12.329 12.079 11.829 11.829 

053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og be-
fordring til ældre 3.542 0 3.542 3.542 3.542 3.542 

053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap 
mv. 54.115 0 54.115 54.115 54.115 54.095 

053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og be-
fordring til personer med handicap 8 0 8 8 8 8 

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.640 -1.454 1.186 1.186 1.186 1.186 

053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol-
skadede 4.228 0 4.228 4.228 4.228 4.228 

053845 Behandling af stofmisbrugere 2.880 0 2.880 2.880 2.880 2.880 

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 51.357 -1.758 49.599 49.799 50.049 50.199 

053851 Botilbudslignende tilbud 53.049 -5.808 47.241 47.241 47.241 47.241 

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 41.324 -1.290 40.034 42.534 45.034 45.034 

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.588 0 1.588 1.588 1.588 1.588 

053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling  950 0   750 500 350 

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 6.800 -305 6.496 6.496 6.496 6.496 

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 30.075 -1.042 29.033 28.783 28.533 28.533 

055772 Sociale formål 2.467 -1.097 1.370 1.370 1.370 1.370 

Heraf Statsrefusion 0 -2.325 -2.325 -2.325 -2.353 -2.325 

 
Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: OPUS datatræk, november 2018. 
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Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budget er opdelt i følgende områder:  
 
Tabel USS.5: Overblik over aktivitetsområderne i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs 
budget 2019-2022. 

 

  Sundhed Ældreområdet Voksne med særlige behov 

• Aktivitetsbestemt med-
finansiering af sund-
hedsvæsenet 

• Genoptræning 
• Vederlagsfri  

fysioterapi 
• Kommunal finansiering 
• Sundhedsfremme og 

forebyggelse 
• Rehabiliteringscentret 
• Aktivitets- og forebyg-

gelsescentret Skovgår-
den 

 

• Puljer 
• Elever 
• Socialsekretariatet 
• Støtte til frivilligt socialt 

arbejde og Frivilligheds-
center 

• Projekter (eksternt 
finansierede) 

• Hjælpemidler 
• Plejevederlag og hjælp 

til sygeartikler mv. 
• Pleje- og daghjem, be-

talinger t/f myndighed 
• Diverse Ældreområdet, 

herunder snerydning 
• Busdrift, flextrafik 
• Hjemmehjælp 
• Plejecentre  
• Lillevangs Dagtilbud 
• Selvejende institutioner 
• Hjemmeplejen 
• Hjemmesygeplejen  

• Specialpædagogisk bistand 
til voksne 

• Ungdomsuddannelse til 
unge med særlige behov 

• Borgerstyret personlig 
assistance og støtte  

• Forebyggende indsats 
• Botilbud 
• Alkoholbehandling 
• Behandling af stofmisbru-

gere 
• Støtte-kontaktperson og 

ledsageordninger 
• Beskyttet beskæftigelse 
• Aktivitets og samværstil-

bud 
• Aflastning 
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Aktivitetsområdet: Sundhed                   224.049 
-2.453 

 
Tabel USS.6: Sundhed – Budget 2019-2022. 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau 
samt i hele 1.000 kr. Budget 2019 

Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

  Udgifter Indtægter Netto - - - Netto - - - 

  DRIFT - i alt 224.049 -2.453 221.596 220.474 220.579 219.905 

Funktion Område             

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
væsenet 165.905 -8 165.897 166.323 166.428 166.323 

  Somatik 147.045 - 147.045 147.446 147.550 147.446 

  Stationær psykiatri 1.253 - 1.253 1.255 1.255 1.255 

  Ambulant psykiatri 4.010 - 4.010 4.016 4.016 4.016 

  Praksissektoren (Sygesikring) 15.596 - 15.596 15.614 15.614 15.614 

  Tilbagebetaling KMF tidl. år - -8 -8 -8 -8 -8 

  USS1 Besparelse indlæggelser (B2019-22) -2.000 - -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 17.892 -510 17.382 17.383 17.383 17.378 

  Ambulant specialiseret genopt (§ 140) 523 - 523 523 523 523 

  Genoptræning Svanepunktet 16.893 -510 16.384 16.385 16.385 16.380 

  Genoptræning og vedl.træning SEL §86/44 475 - 475 475 475 475 

046284 Fysioterapi 6.487 - 6.487 6.487 6.487 6.487 

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 248 - 248 198 198 198 

046290 Andre sundhedsudgifter 7.649 -412 7.237 5.737 5.737 5.618 

  Begravelseshjælp 819 - 819 819 819 819 

  Kørsel til læge/speciallæge 105 - 105 105 105 105 

  Ventedage 3.798 -412 3.386 1.886 1.886 1.886 

  Hospiceophold 1.172 - 1.172 1.172 1.172 1.052 

  SHS-team 1.756 - 1.756 1.756 1.756 1.756 

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget 
frit valg af leverandør 20.420 -193 20.227 20.227 20.227 19.785 

  Rehab Svanepunkt 20.420 -193 20.227 20.227 20.227 19.785 

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 
målrettet mod primært ældre 5.448 -1.330 4.118 4.118 4.118 4.116 

  Aktivitets-og forebyg.center Skovgården 5.448 -1.330 4.118 4.118 4.118 4.116 

 Note: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus november 2018. 
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 Budgetvedtagelse   
 Som følge af budgetvedtagelse 2019-2022 er budgettet til aktivitetsområde Sundhed øget 

med 15,8 mio. kr. i 2019 og med 59 mio. kr. i hele budgetperioden (Bl.a. aktivitetsbestemt 
medfinansiering (KMF), DUT-midler (frit valg af genoptræning) samt udvidelse af pladser på 
Rehabiliteringscentret mv.).  
Øvrige ændringer af budgettet som følge af budgetvedtagelsen fremgår under de enkelte 
afsnit neden for.  
 

 

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet   165.905 
-8 

  
Kommunen medfinansierer regionernes udgifter til sundhedsvæsnet. Området omfatter 
somatisk behandling (kropslige sygdomme) og psykiatri. Endvidere omfatter området medfi-
nansieringsudgifter til praksissektoren (almen læge, speciallæger mv.). 
 
Fra 2018 er afregningsmodellen til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæ-
senet (KMF) for somatik  og praksissektor ændret, mens det psykiatriske område ikke er 
berørt. Ændringen betyder, at afregningsprocenten af den kommunale medfinansiering er 
hævet for borgere i aldersgruppen 0-2 år og for borgere over 65 år. Samtidig er taksten for 
borgere i alderen 3-64 år sænket. DRG-taksten er den pris den pågældende behandling er 
prissat til, hvoraf kommunen betaler en andel. Endvidere hæves egenbetalingsgrænsen pr. 
behandling for 0-2-årige og 65+-årige borgere. Endelig er afregning for genoptræning under 
indlæggelse bortfaldet. 
 
Omlægningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering har medført kommunale merudgif-
ter allerede i 2018. Merudgifterne er delvist kompenseret på kommunens indtægtsside. 

 

 

 Af nedenstående tabel USS.7  og figur USS.2  fremgår udviklingen i afholdte og budgetterede 
udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet i perioden 2015-2022. 
 
Tabel USS.7. Udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering 2015-2022 (2019-priser)* 

Alle tal er i 2019 pris- og 
lønniveau 

samt i hele 1.000 kr. 

R 
2015 

R 
2016 

R 
2017 

FR 
2018 

F 
2019 

BO1 
2020 

BO2 
2021 

BO3 
2022 

Aktivitetsbestemt  
Medfinansiering  (KMF) 147.380 141.160 142.025 166.261 165.897 166.323 166.428 166.323 

*Regnskab 2015-2017, forventet regnskab 2018, budget 2019-2022 
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Figur USS.2.Udgifter til aktivitetsbasret medfinansiering 2015-2022 (1.00 kr., 2019-priser) 

 
*Regnskab 2015-2017, forventet regnskab 2018, budget 2019-2022 
 

 I nedenstående tabel er anført egenbetalingsandel af DRG-taksten og maksimumbetaling for 
2019 i 2019-priser.  
 

Tabel USS.8: Takster og maksimumtakster for medfinansiering i 2019 
Område       Kommunens betaling 

Somatisk  
behandling Stationær behandling 

0-2-årige: 45 pct. af DRG-takst, maks. 26.271 kr. 
pr. indlæggelse 
3-64-årige: 20 pct. af DRG-takst, maks. 15.762 kr. 
pr. indlæggelse 
65-79-årige: 45 pct. af DRG-takst, maks. 26.271 kr. 
pr. indlæggelse 
80+ årige: 56 pct. af DRG-takst, maks. 31.525 kr. 
pr. indlæggelse 

  Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på 2.077 kr. pr. døgn 

Psykiatrisk  
behandling 

Stationær behandling 60 pct. af sengedagstakst, maks. 9.004 kr. pr. ind-
læggelse 

Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst, 564 kr. pr. besøg 
Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på 2.077 kr. pr. døgn 

Praksissektoren Speciallægebehandling  

0-2-årige: 45 pct. af honorar, maks. 2.627 kr. pr. 
ydelse 
3-64-årige: 20 pct. af honorar, maks. 1.576 kr. pr. 
ydelse 
65-79-årige: 45 pct. af honorar, maks. 2.627 kr. pr. 
ydelse 
80+ årige: 56 pct. af honorar, maks. 3.153 kr. pr. 
ydelse. 
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Almen lægebehandling 
(samt tandlæge, fysioterapi, 
kiropraktik, psykologhjælp, 
fodterapi) 

0-2-årige: 14 pct. af honorar på grundydelse 
3-64-årige: 7 pct. af honorar på grundydelse 
65-79-årige: 14 pct. af honorar på grundydelse 
80+ årige: 18 pct. af honorar på grundydelse. 

Note: DRG-system er Diagnose-Relaterede-Gruppering for somatiske stationære patienter 
DAGS-systemet er Dansk ambulant grupperingssystem for somatiske ambulante patienter.  
Kilde: Supplementsskrivelse vedr. Sundhed 2019, nr. 4-2 af 29. juni 2018, KL. 

04.62.81 Somatik  
Fra 2018 skelnes der ikke mellem stationær og ambulant behandling på det somatiske om-
råde. Der afregnes alene på forløb, som konteres under somatik. Forløb kan indeholde både 
ambulante og stationære elementer. Dermed ophører ambulant som begreb, og alene gan-
ske få behandlinger registreres fortsat på dette område. Til gengæld stiger antallet af ud-
skrivninger på det stationær område. 
 
 

Pr. 1000 indbyggere 2016 2017  Forventet 2018 

Stationær somatik Sengedage 696 710 3.112 

 
Udskrivninger 196 197 2.443 

I alt 2016  2017 Forventet 2018 

Stationær somatik Sengedage 28.187 28.822 127.468 

 
Udskrivninger 7.953 7.983 100.073 

  
 

Pr. 1000 indbyggere 2016  2017  Forventet 2018 

Ambulant somatik Besøg 2.382 2.484 37 

I alt 2016 2017  Forventet 2018 

Ambulant somatik Besøg 96.425 100.842 1.510 
 
 

147.045 
 

04.62.81 Stationær psykiatri  
Vedrører udgifter til medfinansiering af indlagte psykiatriske patienter. 
 

Pr. 1000 indbyggere 2016  2017  Forventet 2018 
Stationær psykiatri Sengedage 222 228 156 

 
Udskrivninger 8 6 6 

I alt 2016  2017  Forventet 2018 

Stationær psykiatri Sengedage 8.985 9.262 6.399 

 
Udskrivninger 321 247 263 

 

1.253 
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04.62.81 Ambulant psykiatri  
Vedrører udgifter til medfinansiering af ambulant psykiatrisk behandling (ikke indlæggel-
ser). 
 

Pr. 1000 indbyggere 2016  2017  Forventet 2018 

Ambulant psykiatri Besøg 238 177 177 

I alt 2016  2017 Forventet 2018 

Ambulant psykiatri Besøg 9.621 7.193 7.263 
 

4.010 

04.62.81 Praksissektoren (sygesikring)  
Vedrører udgifter til medfinansiering af behandling ved almen læge, fodterapi, fysiote-
rapi, kiropraktor, psykolog, speciallæge og tandlæge. 
 

Pr. 1000 indbyggere 2016  2017 Forventet 2018 

Sygesikring i alt Antal ydelser 13.333 13.453 13.084 

I alt 2016  2017  Forventet 2018 

Sygesikring i alt Antal ydelser 539.815 546.227 535.937 
 
 

15.596 

04.62.81 USS1 Besparelse indlæggelser B2019-2022 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 igangsættes initiativet ”Bedre sammenhæng 
i sundheds- og plejeindsatsen” (USS 1).  
Initiativet består dels af en investering i Team Hjemmetræning (se under Aktivitetsom-
råde Ældre), dels forudsættes initiativet at føre til færre udgifter til hjemmehjælp (visite-
rede timer) og den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (herunder indlæg-
gelser og genindlæggelser). 
 

-2.000 

04.62.81 
 

Tilbagebetaling KMF tidligere år 
Vedrører tilbagebetaling af for meget betalt kommunal medfinansiering fra staten. Til-
bagebetaling sker som følge af ændret afregning, hvor for meget betalt medfinansiering 
over aktivitetsloftet tilbagebetales til kommunerne regionvist. 
 

-8 
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Figur USS.3: Procentvis fordeling af bevillingerne til aktivitetsbestemt medfinansiering 2019. 

88,64 

0,76 
2,42 

9,40 

-0,00 -1,21 

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)
Budget 2019 i procent

Stationær somatik

Stationær psykiatri

Ambulant psykiatri

Praksissektoren (Sygesikring)

Tilbagebetaling KMF tidl. år

USS1 Besparelse indlæggelser
(B2019-22)

Kilde: OPUS, november 2018. 
 

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning  17.892 
-510 

04.62.82 Ambulant specialiseret genoptræning (§ 140)  
 

        
Budgettet dækker specialiseret genoptræning varetaget af regionen. 523 

04.62.82 Genoptræningscentret Furesø Kommune 16.893 
-510 

 Genoptræningscentret varetager genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver på vok-
sen- og ældreområdet i ambulant regi, på Rehabiliteringscentret, på de kommunale 
plejecentre og opgaver i forhold til Jobcentret.  
 
En hovedopgave er genoptræning efter sundhedslovens § 140. Den 1.juli 2018 trådte 
lov om ventetidsgaranti til genoptræning i kraft. Ifølge den nye lov skal genoptræning 
påbegyndes inden for 7 dage.  Såfremt genoptræning ikke kan påbegyndes inden for 
tidsfristen kan borgeren vælge privat leverandør (hvis bestemte betingelser er op-
fyldt). 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 er budgettet forhøjet med 0,45 mio. kr. 
årligt i 2019 og frem som følge af lovændringen (DUT-midler). 
 
Genoptræningscentret, som varetager opgaven med genoptræning af borgerne på 
Rehabiliteringscentret, tilføres 0,9 mio. kr. hertil i 2019 og frem  (USS Budgetkorrekti-
oner nr. 9) i forlængelse af at Rehabiliteringscentret Svanepunktet udvides til 36 plad-
ser (jf. budgetvedtagelsen 2019-2022).  
 
Genoptræningscentret varetager ligeledes vederlagsfri fysioterapi (jf. sundhedsloven § 
140a) og genoptræning efter servicelovens § 86. 
 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 er Genoptræningscentrets budget demo-
grafireguleret med 0,75 mio. kr. (USS Budgetkorrektioner nr. 5). 
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Fysioterapi til borgere på de kommunale plejecentre varetages fra 2018 af Team Ple-
jecenter, som er finansieret af værdighedsmidler. Fysioterapi gives efter sundhedslo-
ven og servicelovens § 86. 
 
Endelig varetages genoptræning efter sundhedslovens § 119 (forløbsprogrammer) og 
palliativ fysioterapi (servicelovens § 122). 
 
Furesø Kommune samarbejder med 9 andre kommuner (optageområdet for Herlev-
Gentofte Hospital) om udmøntning af cancerforløbsprogrammet. Genoptræningscen-
tret Furesø Kommune varetager i 2019 genoptræning af borgere med lungekræft. 
Derudover varetager Furesø Kommune fortsat træningen af borgere med cancer, der 
af forskellige grunde falder udenfor det tværkommunale samarbejde.  
 
Hverdagsrehabilitering efter servicelovens § 83a varetages af Udrednings- og Rehabili-
teringsteamet ved Genoptræningscentrets ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der er 
pr. 30.09.18 modtaget  147 henvisninger. Det forventes, at der modtages 190 henvis-
ninger i alt i 2018. Udrednings- og Rehabiliteringsteamet er finansieret af Værdig-
hedsmidlerne. 
 
Nedenstående tabel viser udviklingen i henvisninger efter Sundhedslovens § 140, 140a 
og §119 og Servicelovens §86, §83a og §122. 
 

Årstal Sundhedslov Servicelov I alt 
2015 1208 405 1610 
2016 1197 517 1714 
2017 1462 574 2.036 
2018* 1400 708 2.108 

* På baggrund af implementering af Nexus er der ikke data fra maj 2018. Forventet antal  er 
beregnet pr. 25.oktober 2018 på baggrund af tal for de første 5 måneder af 2018 og skøn for de 
øvrige måneder (på baggrund af 2017-aktivitet).  
 

 Personale 14.073 
 Driftsramme 618 
 Betaling til andre kommuner for træning af Furesø-borgere (§140) 51 
 Betaling fra andre kommuner for træning af udenbys borgere (§140) -51 
 Indtægter for vederlagsfri fysioterapi -308 
   
 Kørsel til genoptræning 885 
 Budgettet omfatter kørsel til og fra genoptræningen på Skovgården og Genoptræ-

ningscenter Furesø Kommune (sundhedslovens § 140), kørsel i forbindelse med Gen-
optræningscentrets varetagelse af opgaver vedrørende borgere på  Rehabiliterings-
centret, transport for borgere der deltager i cancerforløbsprogram samt kørsel af bor-
gere til ambulant specialiseret genoptræning på sygehus. 
 

 
 
 

04.62.82 Genoptræning af børn og unge på specialskoler 475 
 
 

Budgettet vedrører genoptræning efter servicelovens § 44 og § 86 af børn og  unge på 
specialskoler.  
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04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi   6.487 
 
 

I henhold til §§ 67, 72 og 140a i Sundhedsloven kan der ydes vederlagsfri fysioterapi, 
såfremt visse betingelser er opfyldt. 

 
Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer 
med svært fysisk handicap, mhp. at forbedre / vedligeholde funktioner eller forhale 
forringelse af funktioner. Borgeren henvises af den praktiserende læge. Genoptræ-
ningscentret foretager løbende – i samarbejde med de praktiserende læger - vurde-
ring af, hvorvidt borgeren er beretttiget til vederlagsfri fysioterapi.  
 
Vederlagsfri fysiterapi kan – efter borgerens valg - varetages af Genoptræningscentret 
eller privat leverandør. Genoptræningscentret har optimeret arbejdsgange mv., så 
borgere der vælger vederlagsfri hos Genoptræningscentret, hurtigt kan tilbydes træ-
ning dér. 
 
Nedenstående diagram viser antallet af borgere, der har modtaget vederlagsfri fysio-
terapi i 2015-2017. På baggrund af stigende udgifter i 2018 forventes det, at antallet 
af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi vil være højere i 2018 end i 2017. 
Region Hovedstaden leverer medio 2019 aktivitetstallene for 2018. 

 
 
 

 

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 248 
 Aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse  248 
 Furesø Kommune har siden strukturreformen arbejdet målrettet med sundhedsfrem-

me og forebyggelse af sygdom.  
Kommunens sundhedspolitik har den overordnede vision, at det skal være let at leve 
et sundt og aktivt liv hele livet i Furesø Kommune.  
Midlerne gives til kampagner og aktiviteter, som støtter sundhedsfremmende aktivite-
ter. Derudover er der afsat midler til rygestopkurser. 
 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 (ØU 6) er budgettet nedjusteret med 0,1 
mio. kr. 
 

 
 
 

205 
 
 

 Furesø Kommune arbejder, i forlængelse  af Sundhedsaftale 3 mellem Region Hoved-
staden og de 29 kommuner (forventning om uændret forpligtelse i regi af Sundhedsaf-
tale 4 fra 1/7-19), med forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Der 

43 

389 

424 

447 

2015 2016 2017

Vederlagsfri fysioterapi - antal patienter 

antal patienter
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planlægges og afvikles patientskoleforløb for borgere med henholdsvis hjertekarsyg-
dom, diabetes og KOL. Disse borgere får også et rehabiliterende træningsforløb i regi 
af forløbsprogramforpligtelsen. Det sidste får også borgere med lænde-/ryglidelser og 
borgere med kræft. Alle indsatser er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det 
er nødvendigt for kvaliteten i det borgerrettede arbejde, at medarbejderne løbende 
opdateres fagligt. Det er intentionen at optimere det eksisterende samarbejde med 
særligt den lokale afdeling af Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelses Lokalafde-
ling. De er de to aktive patientforeninger med lokalafdelinger i Furesø Kommune. 
 

   
04.62.90 Andre sundhedsudgifter 7.649 

-412 
 SHS-team  1.756 
 SHS-teamet er et tværsektorielt samarbejde, der leverer specialiseret hjemmesygeple-

je på tværs af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner og Herlev Hospital. Teamet blev 
etableret i februar 2015. 
SHS-teamet er et akut-team, som dels kører ud til borgerne, dels giver faglig sparring 
over telefonen. Opgaver hos borgerne er bl.a. blodprøvetagning, kateterskift, anlæg-
gelse af sonder mv. SHS-teamet har til formål at hindre forebyggelige ind- og genind-
læggelser og skabe nye muligheder for behandling af borgere i hjemmet. 
 

 

 Kommunale udgifter til hospiceophold  1.172 
 Budgettet dækker udgifter i forbindelse med døende borgeres ophold på hospice. 

Opholdet varierer fra 2 dage til ca. 70 dage.  Visitering til hospice sker ved egen læge 
eller hospitalet.  
 
Taksten pr. døgn i 2018 udgør 2.077 kr. (2019-pl) 
 
Nedenstående tabel viser udviklingen i aktiviteten samt budget for 2019.  

 
 

 

 Plejetakst for færdigbehandlede patienter  
Plejetaksten for færdigbehandlede patienter i 2018 udgør 2.077 kr. pr. døgn. (2019-
pl).  

 

3.798 
-412 

 Somatiske ventedage 3.460 
-412 

 Psykiatriske ventedage 338 
   

 
 
 
 
 

Kommunen betaler for de såkaldte ”ventedage”, når furesøborgere efter afsluttet 
behandling på sygehusene ikke kan udskrives til eget hjem eller til rehabiliteringsafde-
lingen. Der betales en dagstakst, jf. ovenfor, til regionen.  
Efter 2 ventedage pålægges kommunen endvidere at betale den dobbelte dagstakst til 
staten. Denne statslige betaling opsamles i en pulje for hver region. Denne pulje tilba-
gebetales til kommunerne efter befolkningsandel i regionen. Dermed opstår der ind-
tægter i kommunen, som er med til at nedbringe nettoudgifterne til ventedage. 
 

 

Hospicedage 2015 2016 2017
Forventet 

2018
Budget

2019
I alt 524 540 782 642 564
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Nedbringelse af udgifter til betaling af ventedage indgår i forvaltningens handleplan 
for nedbringelse af sundhedsudgifterne.  

 
 
Det kraftige fald i antal dage fra 2015 til 2016 kan tilskrives åbningen af Svanepunktet 
og det tætte koordinerende samarbejde mellem udskrivningskoordinatorerne og lede-
ren af Rehabiliteringscentret.  
 

 Begravelseshjælp  819 
 Kommunen yder begravelseshjælp, hvis størrelse er afhængig af afdødes og den efter-

levende ægtefælles formue. Der var 8 offentlige begravelser i 2015 og 14 offentlige 
begravelser i 2016. I 2017 var der 10 offentlige begravelser pr. 1 november.  Pr. 1. 
november 2018 har der været 6 offentlige begravelser. Forvaltningen forventer et 
tilsvarende niveau i 2019. 
 

 

 Kørsel til læge/speciallæge  105 
 Jf. Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 

yder kommunen befordringsgodtgørelse til modtagere af social pension for kørsel til 
almen praktiserende læge og speciallæge.  
 

 

05.30.27 Rehabiliteringscentret Svanepunktet   20.420 
-193 

 Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 udvides Rehabiliteringscentret Svane-
punktet fra 30 til 36 pladser i perioden 2019-2022. Hermed forlænges den midlertidige 
udvidelse til 36 pladser, som blev besluttet ved budget 2018.  
 
Som følge af udvidelsen er Rehabiliteringscentrets budget forhøjet med 2,5 mio. kr., 
hvoraf 2,15 mio. kr. er løn og 0,35 mio. kr. er driftsramme (USS Budgetkorrektioner nr. 
9). 
 
I 2018 har belægningen  på Rehabiliteringscentret været 36-40 borgere. Dette er bl.a. 
en konsekvens af det nære Sundhedsvæsen, som betyder, at borgerne udskrives hur-
tigere fra hospital til hjemkommune.  
 
Borgerne modtages hele døgnet fra hospitaler eller eget hjem i forløb. Det nære 
sundhedsvæsen betyder, at der er en øget kompleksitet i borgernes behov. I den for-
bindelse samarbejdes der med SHS-teamet.  Længden af ophold varierer fra få dage til 
måneder afhængigt af problemstillinger. Gennemstrømningen af borgere på Rehabili-
teringscentret er øget i 2018. 
 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 er der tillige tilført 0,4 mio. kr. til (USS 
Budgetkorrektioner nr. 3) til en funktion som pårørende rådgiver på Rehabiliterings-
centret, for bedre at kunne varetage de pårørendes behov for tryghed i forbindelse 
med forløb på Rehabiliteringscentret. 
 

 

Ventedage 2015 2016 2017
Forventet 

2018
Budget

2019
I alt 1.408           371               725               1.269           1.630           
Somatik 1.275           228               609               1.211           1.468           
Psykiatri 133               143               116               58                 163               
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Kommunen betaler for el, vand, varme og husleje for  boligerne på Rehabiliteringscen-
tret.  
 
Indtægter og udgifter vedrørende forplejning (servicepakker) budgetteres under Køk-
kenet på Lillevang med undtagelse af udgifter indkøb af dagligvarer, der budgetteres 
under Rehabiliteringscentret. 
 

 Personale 19.020 
 Driftsramme 893 
 Udgifter vedrørende servicepakke (inkl. indkøb af dagligvarer, ekskl. øvrig forplejning)  507 
 Beboeres betaling vedrørende servicepakken (undtaget forplejning).  

Beboerne betaler pr. døgn og månedsvist bagud.  
 

-193 

05.30.29 Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården  5.448 
-1.330 

 Aktivitets- og Forebyggelsescentret udbyder sociale, kreative og kulturelle aktiviteter 
til alderspensionister og efterlønsmodtagere, herunder muligheden for at være frivil-
lig, og forestår opfølgende vedligeholdende træning efter Serviceloven § 86 i samar-
bejde med Genoptræningscentret. Frivilligheden er en vigtig del og sker i samspil mel-
lem husets brugere og medarbejdere. Tilbuddet er karakteriseret ved et bredt udbud 
af aktiviteter, hvor hovedområderne er café, holdaktiviteter med kortere- og længere-
varende kurser samt arrangementer som foredrag, fester og udflugter.  
 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 er budgettet forhøjet med 0,02 mio. kr. i 
2019 og frem med henblik på at kunne styrke hold vedrørende taletræning for borge-
re med afasi (USS Budgetudvidelser). 
 
I 2018 har der været tilmeldt  ca. 700 forskellige pensionister til aktivitetsdelens hold – 
i alt har der været 1600 tilmeldinger. Der er også pensionister tilknyttet Skovgården, 
som ikke deltager på hold, så i alt er det omkring 800 - 850 af Furesøs pensionister, 
der benytter Skovgården. Der er ca. 100 af Skovgårdens brugere, der yder en frivillig 
indsats for huset.  
 
Forebyggelsesdelen udgør foruden Aktivitetscentrets aktiviteter: 
• tilbud om vedligeholdende træning ved aktivitetscentrets medarbejdere  
• URT (udrednings- og rehabiliteringsteam)  
• sygeplejeklinik 
 
Det er intentionen, at centret skal  fremstå som et samlet tilbud om aktivitet og fore-
byggelse  til gavn for Furesøs pensionister. 
 

 

 Personale 4.236 
 Driftsramme 372 
 Frivillige arrangementer 51 
 Hold  

Udgifter til større anskaffelser til holdaktiviteter 
Indtægter fra borgernes betaling for holddeltagelse 

 
145 

-330 
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 Kørsel til genoptræning efter serviceloven, udgift  
Kørsel, Borgernes betaling jf. ”Takster 2019”. 

215 
-150 

 Café, udgifter 
Café, indtægter 

430 
-850 
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Aktivitetsområde – Ældre                      338.724 
-54.095 

 
Tabel USS.9: Ældre - Budget 2019-2022.  

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. Budget 2019 

Overslagsår 

2020 2021 2022 

  Udgifter Indtægter Netto - - - Netto - - - 
DRIFT - i alt       338.724        -54.095        284.629        284.982        287.738        290.216  
        

 
    

Center for Social og Sundhed 16.548 -25 16.523 16.454 17.456 17.448 
Center for Social og Sundhed 8.541   8.541 9.541 10.541 10.537 
Socialsekretariatet 8.007 -25 7.982 6.913 6.915 6.911 

Sekretariat og Stabsfunktioner 16.093 -15.546 547 551 553 553 
Øvrige sociale formål 276   276 276 276 276 
Frivilligcenter Furesø 277   277 277 277 277 
Projekter 15.540 -15.546 -6 -2 0 0 

Myndighedsteam (ældre) 133.577 -21.262 112.315 112.719 114.471 117.448 
Hjælpemidler 23.074 -1.974 21.100 21.100 21.100 21.100 
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv 880   880 880 880 880 
Pleje- og daghjem betalinger t/f  
myndigheder 21.004 -15.828 5.176 5.176 5.176 5.176 

Diverse, ældreområdet 418 -109 309 309 309 309 

Busdrift 2.113   2.113 2.113 2.113 2.113 
Budgetvedtagelse 2019 - 2022 2.700   2.700 2.700 2.700 2.700 
Hjemmehjælp 83.389 -3.352 80.037 80.441 82.193 85.170 

Plejecentre og aktivitetscentre 84.789 -11.334 73.455 73.456 73.456 73.428 
Ledelse, administration og  
tværgående 6.623   6.623 6.623 6.623 6.621 

Plejecentre 65.638 -2.085 63.552 63.553 63.553 63.530 
Køkken - Lillevang 7.575 -8.904 -1.329 -1.329 -1.329 -1.331 
Aktivitetscenter - Lillevang 4.954 -345 4.609 4.609 4.609 4.608 

Selvejende ældreinstitutioner 61.578 -5.928 55.650 55.662 55.662 55.644 
Aktivitetscentret Gedevasevang 2.966 -655 2.311 2.311 2.311 2.310 
Plejecenter Ryetbo 58.612 -5.273 53.339 53.351 53.351 53.334 

Hjemmeplejen 10.016   10.016 10.016 10.016 10.013 
Hjemmepleje - aktivitetsafhængig 53.755   53.755 53.757 53.759 53.737 
Hjemmepleje - faste udgifter 9.245   9.245 9.245 9.245 9.242 
Hjemmepleje - afregning aktivitet -52.984   -52.984 -52.986 -52.988 -52.966 

Hjemmesygepleje 16.124   16.124 16.124 16.124 15.682 
Hjemmesygepleje 16.124   16.124 16.124 16.124 15.682 
       

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
    Kilde: Datatræk i KMD Opus  13. november 2018. 
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På ældreområdet varetages opgaverne hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af pleje- og 
dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer, transport m.v.  Der er visitationskriterier og kvali-
tetsstandarder for de fleste af områdets ydelser. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men de fleste 
brugere af områdets ydelser er dog ældre.  
 
Vedr. hjemmehjælp – og frit valg:  
I henhold til Serviceloven §§ 83, 84 og 91 har kommunen pligt til at sørge for tilbud om personlig og 
praktiske hjælp i eget hjem, efter princippet: hjælp til selvhjælp.  
Kommunen har endvidere pligt til at sikre, at borgeren har mulighed for frit valg af leverandør af ydel-
serne praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.  
På området Personlig pleje og praktisk hjælp gennemførte området i 2017 i samarbejde med Hillerød og 
Allerød kommuner et udbud, hvorefter der er 2 leverandører  - en privat leverandør og den kommunale 
hjemmepleje. På områderne vaskeservice og indkøbsservice er der ikke mulighed for at vælge kommunal 
leverandør.  
 
Den demografiske udvikling i antal borgere over 67 år 
Antallet af ældre over 67 år i Furesø Kommune er de sidste ti år steget med 43%.  
 
Ifølge Furesø Kommunes befolkningsprognose 2018 vil denne udvikling fortsætte i budgetperioden 2019-
2022. Det samlede antal af borgere over 67 år forventes således at stige med 511 borgere, svarende til 6%. 
Udviklingen dækker over udsving inden for de forskellige alderskategorier. For så vidt angår de 65-79 årige, 
så stiger denne aldersgruppe med 159 borgerere, svarende til 3 pct., jf. tabel USS.10. Endvidere stiger 
gruppen over 80 år med 352 borgere, svarende til 15 pct. 
 
I hele prognoseperioden, frem mod 2029, ses dog et samlet fald af antal 67-79 årige. Denne gruppe ventes 
at falde med 143 personer, svarende til -3 pct. Til gengæld forventes en stor stigning i de 80+-årige borgere. 
Denne gruppe ventes at stige med 1.457 borgere, svarende til en stigning på 62 pct. Samlet set ventes be-
folkningsgruppen over 67 år at stige med 1.314 borgere svarende til en stigning på 17 pct, jf. tabel USS.10. 
 
Tabel USS.10:Udvikling i antal borgere historisk, i budgetperioden 2019-2022 samt i prognoseperioden 2019-2030. 

Kilde: Furesø Kommunes befolkningsprognose 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ændring antal Ændring % Ændring antal Ændring % Ændring antal Ændring %
67-79 år 1.397            33,8          159                2,9 -143 -2,6
80+ år 934               71,2          352                14,9 1.457               61,7
I alt 67+ år 2.331            42,8          511                6,4 1.314               16,6

Sidste 10 år (2008-2018) Budgetperioden (2019-2022) Prognoseperioden (2019-2030)
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Figur USS.4: Udvikling i aldersgrupper over 67 år i perioden 2019-2030. 

 
Kilde: Furesø Kommunes befolkningsprognose 2018. 
 
Figur USS.5  illustrerer udviklingen i antal borgere, med nedslag i fire forskellige år fra befolkningsprogno-
sen. Figuren illustrerer bl.a. hvordan det lidt større antal borgere i alderen 68-73 år forskubber sig i progno-
sen.  
 
Figur USS.5: Udvikling i antallet af borgere i befolkningsprognosen, nedslag i årene 2019, 2022, 2026 og 2030. 
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Figur USS.6  illustrerer mere specifikt udsvingene i udviklingen på de enkelte alderskategorier.  
 
Figur USS.6: Udvikling i antallet af borgere på de enkelte alderskategorier i perioden 2019-2030. 

 
Kilde: Furesø Kommunes befolkningsprognose 2018. 
Note: Der gøres opmærksom på, at der er forskel på inddelingen af y-aksen mellem de enkelte alderskategorier, og kurvernes 
hældning kan derfor ikke sammenlignes. 
 
Udviklingen i antallet af ældre borgere særligt over 80 år må forventes at medføre en stigende efterspørg-
sel efter ældreområdets serviceydelser.  
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Tabel USS.11: Modtagere af visiteret hjemmepleje i alt samt over og under 67 år 2015-2017 samt 2018 (forventet)  

 
Kilde: Care januar-juni 2018 samt Nexus juli-november 2018.  
Note: Bemærk at der er tale om visiterede timer. Dertil kommer fravær som fraregnes disse timer. Der er dermed ikke direkte 
sammenhæng mellem visiterede timer og det timetal der udløser udgifter til hjemmepleje. 
 
 
Budgetvedtagelse  
Ændringer i budgettet som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 fremgår under de enkelte afsnit neden 
for. 
 
 

Center for Social og Sundhed 
 

15.156 
-25 

05.30.26 Puljer  2.669 
 På finanslov 2017 og 2018 var der afsat midler til klippekort til ekstra hjælp til ældre 

plejehjemsbeboere. Fra 2019 er klippekortet overgået til bloktilskuddet. I budgettet 
for 2019 og frem er afsat 1,4 mio. kr. årligt. Det betyder, at ordningen fortsætter. 
 

1.424 
 

 I lighed med tidligere år er der afsat 1,2 mio. kr. årligt til klippekort til hjemmeboen-
de.  
 

1.209 

 Der er afsat 35.000 kr., som er reserveret ændringer i tilskuddet til Ryetbos service-
areal, som følge af om- og tilbygningen i 2017-2018. 
 

35 

05.30.26 Elever  5.873 
 I forbindelse med 3-partsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets 

parter for 2017 og frem, er der indgået aftale om at reorganisere de erhvervsrettede 
grunduddannelser.  
Som noget nyt er længden af en social- og sundhedsassistentuddannelse forlænget til 
2 år og 10 måneder og i den periode skal der udbetales elevløn. Fra 2018 har kom-
munen alene haft elever fra de nye uddannelser. Omorganiseringen af uddannelser-
ne sker trinvist, og den fulde effekt kan først vurderes i 2019.  
Samtidig blev dimensioneringen ændret til bedre at afspejle det forventede fremtidi-

 

Alder
Regnskab 

2015
Regnskab 

2016
Regnskab 

2017
Forventet  

2018
Visiteret hjemmepleje (timer) 155.894 160.643 165.923 182.269
Antal modtagere af hjemmepleje 1.150 1.151 1.150 1.268
- heraf nyvisiterede i fht. forrige år 281 270 269 259
Antal timer/borger 136 140 144 144
Visiteret hjemmepleje (timer) 34.376 29.208 24.207 27.504
Antal modtagere af hjemmepleje 236 221 209 214
- heraf nyvisiterede i fht. forrige år 52 46 47 33
Antal timer/borger 146 132 116 129
Visiteret hjemmepleje (timer) 190.270 189.851 190.130 209.773
Antal modtagere af hjemmepleje 1.386 1.372 1.359 1.482
- heraf nyvisiterede i fht. forrige år 333 316 316 292
Antal timer pr. borger 137 138 140 142
Antal timer pr. borger (67+ årige) 136 140 144 144

Al
le

O
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r 6
7 
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U
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7 
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ge arbejdskraftbehov.  Der skal årligt optages 15 sosu-hjælperelever  og 25 sosu-
assistentelever. 
 
På baggrund af ovenstående er budgettet til sosu-elever som følge af budgetvedta-
gelsen 2019-2022 nedjusteret med 3 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 
2021 og 2022 (USS Budgetkorrektioner nr. 12).  
Frem mod budget 2020 vurderes det, om der på baggrund af de ovenstående æn-
dringer i uddannelserne er behov for at ændre budgettet. 
 

 Sosu-hjælperelever 3.223 
 Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og deltage i uddannelse af social- og 

sundhedshjælperelever. 
I 2019 udgør forpligtigelsen i lighed med 2018 15 elever.  
 

 

 Sosu-assistentelever 2.650 
 Kommunen har pligt til at ansætte, aflønne og uddanne social- og sundhedsassi-

stentelever.   
I 2019 udgør forpligtigelsen i lighed med 2018 25 elever. 
 

 

Socialsekretariatet – driftsteam  8.007 
-25 

05.30.26 
05.30.27 

Budgettet er som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 (ØU2 Justering af ledelses-
struktur på tværs af organisationen) nedjusteret med 0,5 mio. kr. årligt. 
 
I budgettet er indeholdt drift og understøttelse af omsorgssystemet, som skal sikre 
kvalitet for borgerne i de ydelser, de modtager fra hjemmeplejen, hjemmesygeple-
jen, plejecentre, Rehabiliteringscentret og Genoptræningscentret. Systemet under-
støtter ligeledes, at borgerne får et sammenhængende forløb, og at borgerne får den 
rette indsats på det rette tidspunkt. Budgettet omfatter både personale og IT-
udgifter. 
 
Af budgettet afholdes endvidere personaleudgifter til forebyggende hjemmebesøg. 
Endelig afholdes udgifter til en akutsygeplejerske om natten (lovkrav).  
 
Budgettet til Områdeledelse er til de tre områdeledere i Center for Social og Sund-
hed, hhv. træning, aktivitet og rehabilitering m.m., plejecentre, køkken og dagtibud 
samt hjemmepleje og hjemmesygeplejen. 
 
Endelig er der et budget til kompetenceudvikling af medarbejdergrupper og ar-
bejdsmiljøtiltag for hele centret (hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre, aktivi-
tets-, trænings- og rehabiliteringsområdet). 
 
Socialsekretariatet driftsteam skal ses i sammenhæng med Socialsekretariatet (under 
ØU). 
 

 

 Socialsekretariatet - driftsteam 
Personale 
Driftsramme og pulje til kompetenceudvikling og arbejdsmiljø for hele centret 
IT (drift og licenser til omsorgssystemet mv.) 

5.707 
3.169 

602 
1.911 
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Nøglekøb borgere 25 
-25 

 Områdeledelse 
Personale 
 

2.300 

Sekretariatets- og stabsfunktioner 
 

16.093 
-15.546 

05.72.99 Øvrige sociale formål  276 
 Indkøbsbus 66 
 Furesø Kommune giver fast støtte efter servicelovens § 18 til Indkøbsbussen, der er 

drevet af Ældresagen i Farum. Indkøbsbussen transporterer ældre borgere til ind-
købsmulighed i Farum. 
 

 

 Støtte til frivilligt socialt arbejde 210 
 Furesø Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Der 

er én årlig ansøgningsfrist i marts måned. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et 
godt seniorliv behandler ansøgningerne på udvalgsmødet i april måned. Dette an-
nonceres i lokalavisen forud for ansøgningsfristen. 
 

 

05.72.99 Frivillighedscenter Furesø  277 
 Furesø Kommune medfinansierer Frivilligcenter Furesø sammen med staten. 

Frivilligcenter Furesøs opgave er at være med til at styrke frivilligheden i Furesø 
Kommune og understøtte, at der sættes nye aktiviteter og projekter i gang med del-
tagelse af frivillige. 
 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 er budgettet nedjusteret med 0,1 mio. 
kr. (ØU 6). Derudover giver Jobcentret et tilskud til Frivillighedscentret for at under-
støtte dets arbejde med at implementere budgetindsatsern vedrørende ikke-vestlige 
kvinder. 
 

 

05.30.26 
05.30.27 

Projekter (eksternt finansierede) 15.540 
-15.546 

 Værdighedsmilliard  
Furesø Kommune har siden 2016 modtaget midler fra Værdighedspuljen.  
I 2019 forventes Furesø Kommune at modtage 8,268 mio. kr. fra Ældre- og 
Sundhedsministeriet.  
Midlerne skal anvendes til at understøtte værdighedspolitikkens fokusområder: 

• Livskvalitet 
• Selvbestemmelse 
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
• Mad og ernæring 
• En værdig død 
• Pårørende 

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv tager på sit møde i december 
2018 stilling til anvendelse af midlerne. 
 
 
 

12.240 
-12.240 
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Bedre bemanding 
Furesø Kommune har i 2018 modtaget 3,864 mio. kr. til bedre bemanding på ældre-
området. I 2018 er midlerne anvendt til initiativer i hjemmeplejen. 
I 2019 forventes Furesø Kommune at modtage 3,972 mio. kr. fra Ældre- og 
Sundhedsministeriet.   
2019-midlerne anvendes ligeledes til en række initiativer i hjemmeplejen, herunder 
forbedret planlægning i den kommunale hjemmepleje, fokus på den rette koordine-
rede indsats, mere tid til dokumentation, førstegangsbesøg og opfølgning samt ”om-
sorgspakker”. 
 

   
 Projekt  ”Kvalitet i livet for mennesker med demens og deres pårørende”  1.214 

-1.216 
 Furesø Kommune har modtaget i alt 2,1 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til at gennem-

føre projektet ”Kvalitet i livet for mennesker med demens og deres pårørende” i 
2018 og 2019. Projektets formål er at udvikle videns- og kompetenceniveau for alle 
tværfaglige frontmedarbejdere og omsætte viden til nye konkrete metoder i genop-
træning, sundhedsfremme, pleje og omsorg samt i visitationens sagsbehandling. 
 

 

   
 Projekt ”Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre”  2.087 

-2.090 
 I 2018 er opnået ekstern finsiering fra Sundhedsstyrelsen til Projekt ”Styrket rehabili-

teringsindsats for de svageste ældre”. Projektet løber i perioden 1. august 2018 – 31. 
maj 2020. Projektet er en udløber af erfaringerne fra Udrednings- og Rehabiliterings-
Team, og projektet har særlig fokus på de svageste ældre borgere. Projektet skal 
afprøve om brugen af et specifikt måleredskab kan medvirke til både at skabe bedre 
rehabiliterende forløb, hvor borgeren kan være så selvhjulpen som muligt og om 
redskabet AMPS  samtidig kan bidrage med viden om effekten af rehabiliterende 
indsatser. 
 

 

Myndighedsteam ældre 
 

133.577 
-21.262 

 Her afholdes bl.a. udgifter til indkøb af hjælpemidler, hjælpemiddeldepotet, plejeve-
derlag, pleje- og daghjemsbetalinger til og fra andre kommuner samt udgifter til visi-
teret hjemmepleje fra både kommunal og privat leverandør m.v. 

 

 
 

Hjælpemidler  23.074 
-1.974 

 
Jf. serviceloven skal kommunen yde støtte  til hjælpemidler til personer med varig nedsat psykisk og fysisk 
funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktions-
evne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågælden-
de kan udøve et erhverv.  
Kommunen bevilger hjælpemidler i henhold til servicelovens § 112. Endvidere ydes støtte til køb af bil jf. § 
114, hjælp til forbrugsgoder i henhold til § 113 og boligændringer i henhold til § 116. Endelig føres udgifter 
til individuel befordring  jf. § 117 i serviceloven her. 
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Den 1. januar 2018 trådte en en ny kontoplan i kraft. Den nye kontoplan indebærer, at budget for og udgif-
ter til hjælpemidler henføres til funktioner, som vedrører dels ældreområdet, dels området voksne med 
særlige behov. Budgettet for hjælpemidler er fortsat samlet under ældreområdet. Neden for er vist budget-
tet for de to området samlet. 
 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 (ØU 6) er budgettet reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019 og frem. 
 
Nedenstående tabel USS.12 viser budgettet for 2018 og 2019 samt regnskab for 2015-2017 fordelt på funk-
tionsområder (dvs. typer af hjælpemidler). 
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USS.12: Regnskab 2015-2017, budget 2018 og 2019 (2019-priser, 1.000 kr.) 

Funktionsområde 
Udgifter/ 
Indtægter 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114) U           3.218            3.239            2.998            3.074           3.060  

Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114) I         -1.129             -945             -462          -1.315          -1.313  

Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112) U              632               824               654            1.873           1.750  

Arm- og benproteser (Servicelovens § 112) U              496               817               156               305              299  

Ortopædiske hjælpemidler (servicelovens § 112) U           3.419            3.728            3.107            3.155           2.886  

Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 
§112) U           5.100            5.742            5.197            4.744           5.490  

Andre hjælpemidler (servicelovens §112) U           6.907            8.299            7.307            7.144           6.006  

Andre hjælpemidler (servicelovens §112) I            -444             -806             -576             -663             -661  

Forbrugsgoder (servicelovens §113) U              189               250                 81               178                74  

Hjælp til boligindretning (servicelovens §116) U              877            1.394               575               610              609  

Hjælp til boligindretning (servicelovens §116) I                -                   -               -413                 -                   -    

Støtte til individuel befordring (servicelovens §117) U              891               286               264               265              204  

Hjælpemiddeldepot U           3.286            3.734            3.529            3.033           2.696  

Udgifter i alt U         25.015          28.313          23.869          24.380         23.074  

Indtægter i alt I         -1.573          -1.751          -1.451          -1.978          -1.974  

Nettoudgifter i alt N         23.441          26.562          22.418          22.402         21.100  
Anm. Køb af konsulentbistand hos Hjælpemiddelcentralen, Center for Syn og Kommunikation mv.  er i 2014-2017 placeret under Hjæl-
pemiddeldepot og i 2018 og frem under Optiske synshjælpemidler 
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Figur USS.7 viser den procentvise fordeling af 2019-budgettet for hjælpemidler (ex. hjælpemiddeldepotet)  
på funktionsområder.  
 
Figur USS.7: Budget 2019 til hjælpemidler fordelt på funktionsområder (udgiftssiden).  

Kilde: Opus datatræk november 2018. 
 
 
Neden for uddybes nogle budgetposter på hjælpemiddelområdet. 
 
Støtte til køb af bil (gr. 001) 
Personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at fær-
des eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at færdes og som har et væsentligt dagligt kørselsbe-
hov har, jf. servicelovens § 114 mulighed for at få støtte til køb af bil. Tilsvarende gælder muligheden for at 
opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse. Støtte til køb af bil gives delvist som et 
rentefrit tilbagebetalingspligtigt lån, dels som et rentefrit og afdragsfrit lån. 
Når betingelserne for støtte til køb af bil, jf. ovenfor, er opfyldt, kan der ydes tilskud til betaling af køreun-
dervisning, en kontrollerende køreprøve samt en vejledende helbredsmæssig køretest. Endelig kan der 
ydes tilskud til betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for et barn eller en 
ung under 18 år, der opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.  
Derudover kan der ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om der kan ydes støtte til køb af 
bil. 
 
Optiske synshjælpemidler (gr. 002) 
Budgettet omfatter udgifter til køb af optiske synshjælpemidler og udgifter til køb af konsulentbistand hos 
Hjælpemiddelcentralen i Rødovre, Kommunikationscenteret og Center for Syn og Kommunikation i Region 
Hovedstaden, m.fl.  
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Andre hjælpemidler (gr. 007) 
Opdelingen af budgettet til andre hjælpemidler (jf. servicelovens § 112) fremgår af nedenstående tabel.  
Budgettet omfatter også udgifter til hjælpemidler til borgere i andre kommuner, hvor Furesø Kommune har 
givet betalingstilsagn samt  indtægter fra andre kommuner for borgere, der har betalingstilsagn derfra. 
 
Budgetposten ”Øvrige hjælpemidler” omfatter bl.a. rollatorer, badebænke, arbejdsstole, særlige hjælpe-
midler til børn. 
   
Gr. 007 Andre hjælpemidler  6.006 
 Diabeteshjælpemidler 1.543 
 Senge og madrasser 696 
 Kørestole                                              1.792 
 Høretekniske hjælpemidler                                                209 
 Øvrige hjælpemidler 1.441 
 Betalinger til andre kommuner  325 
 Indtægter fra andre kommuner -661 
 
 
Forbrugsgoder (gr. 009)  
Forbrugsgoder bevilges i henhold til servicelovens § 113. Kommunen skal yde hjælp til køb af forbrugsgo-
der, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne; i væ-
sentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet; eller er nødvendigt for, at den pågældende kan 
udøve et erhverv. Det kan f.eks. være hjælp til køb af en el-scooter. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgo-
der, der indgår i sædvanligt indbo. Det er en betingelse for hjælp til køb af forbrugsgoder, at udgiften over-
stiger kr. 500.  
 
Hjælp til boligindretning (gr. 010) 
Budgettet omfatter støtte til ændringer i borgerens bolig, hvis borgeren har en varig nedsat funktionsevne, 
og ændringen er  nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted. 
Medfører den bevilgede boligindretning en betydelig forøgelse af boligens værdi  ydes den del af hjælpen, 
der modsvarer værdiforøgelsen, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Det rente- og afdragsfri lån forfalder 
alene til betaling ved ejerskifte. 
Hvis der ydes hjælp  til anskaffelse af en anden ejerbolig, ydes den del af hjælpen, der svarer til forskels-
værdien af den nuværende og den tidligere ejendom, i form af et rente- og afdragsfrit lån.  Det rente- og 
afdragsfri lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte. 
Der ydes oftest tilskud til ændringer i borgerens eksisterende  bolig, hvor der ikke er tale om en udvidelse af 
boligarealet. 
 
 
Støtte til individuel befordring (gr. 011) 
Individuelle befordringsudgifter til borgere over 67 år, der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne har behov herfor. Bevilling sker i henhold til § 117 i serviceloven. 
Udgiften til kørsel af Furesø-borgere, der er visiteret til dagcenteret på Solgaven, som er et dagcenter for 
svagtsynede ældre, der er beliggende i Farum, men som drives af regionen, føres ligeledes her. 
 
Hjælpemiddeldepot (gr. 012) 
Der er afsat budget til løn til medarbejdere i hjælpemiddeldepotet og indkøb af hjælpemidler, herunder 
gængse hjælpemidler som rollatorer, senge, greb og lignende, som hyppigt anvendes og ikke indkøbes til 
konkrete borgere. Hjælpemidlerne bliver dog visiteret til og registreret på cpr.nr. 
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Gr. 012 Hjælpemiddeldepot 2.696 
 Løn til medarbejdere                                              1.570 
 Indkøb af genbrugshjælpemidler                                               1.126 
 
 
I tabel USS.13 ses antallet af unikke borgere, der i 2014-2017 har modtaget et hjælpemiddel. Unikke borge-
re betyder, at hvis borgeren har modtaget eksempelvis både et optisk synshjælpemiddel og hjælp til bolig-
indretning, vil borgeren tælle med under både optiske synshjælpemidler og under hjælp til boligindretning. 
 
 
Tabel USS.13: Antal unikke borgere, der har modtaget et hjælpemiddel i regnskabsårene 2014-2017. 
Funktionsområde 2014 2015 2016 2017 
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114 34 33 34 28 
Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112) 246 235 303 285 
Arm- og benproteser (Servicelovens §114) 10 14 14 6 
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 614 616 627 577 
Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 
§112) 

756 816 902 911 

Andre hjælpemidler (servicelovens §112) 1.166 1.108                  
1.356  

1445 

Forbrugsgoder (servicelovens §113) 18 15 26 13 
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116) 57 70 75 52 
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117) 43 41 15 11 
  2944 2948 3352 3328 
Kilde: Opus datatræk oktober 2018. 
Note: Fiktive cpr.numre og udgifter uden cpr.nr. er frasorteret. Køb af konsulentbistand indgår under funktionsområde Optiske 
synshjælpemidler. 
 
 
Tabel USS.14 nedenfor viser aldersfordelingen for borgere, der har modtaget et hjælpemiddel i årene 2014-
2017. 
 
Tabel USS.14: Aldersfordelingen af unikke borgere, der har modtaget et hjælpemiddel i regnskabsårene 2014-2017 
  2014 2015 2016 2017 
0-18 år 134 141 184 182 
19-40 167 177 179 172 
41-65 731 728 812 771 
66-75 632 681 770 678 
76-85 819 790 911 847 
Over 85 år 461 431 496 536 
I ALT: 2.944 2.948 3.352 3.186 
Kilde: Opus datatræk nov 2018. 

  Note: Fiktive cpr.numre og udgifter uden cpr.nr. er frasorteret. 
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Plejevederlag, plejeorlov og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget 
hjem  

880 

 Her føres udgifter til ansættelse af pårørende til pasning af nærtstående med handi-
cap eller alvorlig sygdom, efter servicelovens § 118. I 2016 har 1 borger haft pas-
ningsorlov. Det samme gælder i 2017 og 2018.  
Desuden føres der udgifter til  plejevederlag til pårørende til alvorligt syge, der øn-
sker at dø i eget hjem, efter servicelovens §§ 119-121, sygeplejeartikler og lignende 
til terminale borgere efter servicelovens § 122. I 2016 og 2017 modtog 12 borgere 
plejevederlag. Primo november 2018 har 11 borgere modtaget plejevederlag i 2018. 
 

 

 Personale 880 
 
 

Pleje- og daghjem - betalinger til/fra andre myndigheder 
 

23.074 
-1.974 

 
Lovgivning Plejeboligområdet er i væsentlig udstrækning reguleret af lovgivningen. 
 
Ifølge Servicelovens § 192a, stk. 1 skal kommunen tilbyde ældre en plejebolig senest 2 måneder efter opta-
gelse på en generel venteliste. Garantien gælder, når den ældre søger via plejeboliggarantien, og den mu-
lighed vælger et stigende antal ældre at benytte sig af. Hvis den ældre søger en specifik plejebolig, f.eks. på 
Lillevang, bortfalder garantien.  
 
De ældre vælger ofte en plejebolig tæt på deres pårørende. Det vil sige, at selvom Furesø måtte have ledige 
plejeboliger, er det ikke givet, at den ældre accepterer et tilbud om en plejebolig i Furesø.  
 
Når den ældre har valgt en plejebolig i en anden kommune, kan hjemkommunen ikke kræve, at den ældre 
flytter tilbage til hjemkommunen, ej heller selvom den måtte have ledige og eventuelt billigere plejeboliger. 
Det er yderst sjældent, at ældre flytter tilbage til hjemkommunen. Borgere med et akut behov for en pleje-
bolig kan i perioder med mangel på plejeboliger være nødt til at vælge en plejebolig i en anden kommune. I 
den forbindelse er det væsentligt, at Furesø har det nødvendige antal plejeboliger.  
 
 
Fremtidigt behov for plejeboliger  
 
I sommeren 2018 blev der udarbejdet en analyse af behovet for plejeboligpladser i Furesø Kommune i de 
kommende år. Baggrunden for analysen var, at antallet af borgere over 67 år i kommunen forventes at 
stige med 16 pct. fra 2018 til 2028. Særligt antallet af borgere over 80 år forventes at stige betydeligt. Der 
henvises til afsnittet om den demografiske udvikling i Furesø Kommune.  
 
I analysen fremskrives behovet for plejeboligpladser ud fra 4 scenarier. I ét scenarie forudsættes, at det 
fremtidige behov for plejeboliger vil afspejle befolkningstilvæksten blandt de ældre (”ingen sund aldring”). I 
de tre øvrige scenarier tages der højde for den generelle tendens til ”sund aldring”, dvs. tendensen til at 
ældre borgere ikke blot lever længere, men også har et bedre fysisk helbred end tidligere årgange havde på 
samme alderstrin. 
Det øgede behov for plejeboligpladser i de 4 scenarier er vist i nedenstående graf. 
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USS.8: Ændring i det forventede pladsbehov under forskellige antagelser om  
sund aldring 2018-2028 

 
Kilde: Plejeboligmodel – fremskrivning af behovet for pladser i plejeboliger 
 og plejehjem i Furesø Kommune, august 2018. 
 
I budget 2019-2022 er der afsat anlægsmidler til en udbygning af Plejecenter Lillevang med 50 pladser (jf. 
tabel USS.3). Pladserne forventes at kunne tages i brug 2022/2023. 
 
 
Nedenstående tabel USS.15 viser antallet af plejeboligpladser i Furesø Kommune fordelt på de fire pleje-
centre. Det samlede antal helårspladser udvides fra 245,25 pladser i 2017 til 259 i 2019. Fra 2022/2023 er 
antallet af plejeboligpladser på 309.  
 
USS.15: Antal helårspladser i Furesø Kommune fordelt på plejecentre, 2017-2021 

    2017 2018 2019 2020 2021 
            
Plejecenter Lillevang 96 96 96 96 96 
Plejecenter Svanepunktet 35 35 35 35 35 
Plejecenter Solbjerghaven 20 20 20 20 20 
Ryetbo plejehjem* 94,25 93,4 108 108 108 
I alt 245,25 244,4 259 259 259 
* Pr. 1. oktober 2017 er midlertidigt nedlagt 11 pladser pga ombygning. Ryetbo udvides og har fra 1. september 2018 108 
pladser. 

 
 
Af tabel USS.16 fremgår budgettet for køb og salg af plejeboligpladser 2019-2022. 
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USS.16: Budget for køb og salg af plejeboligpladser 2019-2022  
Budget (1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 
Køb af plejeboligpladser            12.604          12.604          12.604          12.604  
Køb af plejeboligpladser på 
Solgaven (nettobudget)              6.847            6.847            6.847            6.847  
Salg af plejeboligpladser til 
udenbys borgere          -15.375        -15.375        -15.375        -15.375  
Nettobudget              4.076            4.076            4.076            4.076  
Anm. Solgaven er er særligt plejecenter for blinde og svagtseende og drives af Regi-
on Hovedstaden. Huslejebetaling fra beboere på Solgaven er en indtægt for kommu-
nen. Derfor er i tabellen anført nettobudgettet.  

 
 
Tabel USS.17 viser, hvor mange købte og solgte plejeboligpladser, der er budgetteret med årligt i 2019-
2022.  
 
USS.17: Budgetteret antal købte og solgte plejeboligpladser 
pr. år, 2019-2022  
  Antal 
Køb af plejeboligpladser                          21  
Køb af plejeboligpladser på Solgaven 
(nettobudget)                          10  
Salg af plejeboligpladser til udenbys bor-
gere                          25  

 
 
 
Det samlede antal plejeboligpladser til Furesø-borgere udgøres af pladserne på plejecentrene i kommunen 
fratrukket de pladser, der sælges til udenbys borgere og tillagt de pladser, der købes i andre kommuner. 
Tabel USS.18 viser, at antalet af  plejeboligpladser til Furesø-borgere er øget fra 242 i 2015 til 265 i 2019. 
 
 
USS.18:  Plejecenterpladser til Furesøborgere 2015-2019 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Pladser på plejecentre i Furesø Kommune 231 245 245 248 259 
Salg af pladser til udenbys borgere -30 -31 -27 -25 -25 
Køb af pladser til Furesøborgere i andre kommuner 
og regionen 41 37 35 34 31 

Antal pladser til Furesøborgere  242 251            253  
              

257  
             

265  
Anm. 

     I 2018 er anført prognose for køb og salg af pladser. I 2019 er anført budgetteret køb og salg af pladser 
 
 

05.30.27 Køb af plejeboligpladser 12.604 
 Budgettet vedrører køb af plejeboligpladser til Furesø-borgere, der ønsker at bo på 

plejecenter i en anden kommune. Der budgetteres med køb af 21 pladser i 2019. 
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05.30.27 Køb af plejeboligpladser på Solgaven 7.300 

-453 
 Budgettet vedrører køb af plejeboligpladser på det særlige plejecenter Solgaven for 

blinde og svagtseende. Plejecentret drives af Region Hovedstaden. 
Indtægterne vedrører borgernes huslejebetaling.  
Der budgetteres med køb af 10 pladser i 2019. 

 

   
05.30.27 Salg af plejeboligpladser -15.375 
 Budgettet vedrører salg af plejeboligpladser til andre kommuner, hvis borgere ønsker 

at bo på plejecenter i Furesø Kommune.  
Der budgetteres med salg af 25 pladser i 2019. 

 

   
05.38.59 Daghjemspladser 1.100 
 Budgettet vedrører køb af daghjemspladser på Solgaven, som er et særligt plejecen-

ter og daghjem for blinde og svagtseende. Daghjemmet drives af Region Hovedsta-
den. Der budgetteres med køb af 8 daghjemspladser i 2019. 

 

 
 
Figur USS.9 viser antal købte og solgte plejeboligpladser (helårspladser) i perioden 2015-2018. Der er et 
markant fald i antallet af pladser købt udenbys og et mindre fald i antal solgte pladser på kommunens ple-
jecentre. 
 
 
Figur USS.9: Antal købte og solgte plejeboligpladser (helårspladser) 2015-2018 

 
 
 
 
Nedenstående figur USS.10 viser antallet af daghjemspladser og plejecenterpladser på det særlige plejecen-
ter Solgaven for blinde og svagtseende, som Furesø Kommune har købt til Furesø-borgere. Figuren viser et 
fald fra 2015 i antal købte pladser og særligt for daghjemmet. Faldet ligger i tråd med kommunens kvali-
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tetsstandarder, som tilsiger, at såfremt borgeren kan profitere af kommunens eget daghjemstilbud, visite-
res borgeren hertil.  
 
Figur USS.10: Antal daghjemspladser og plejecenterpladser (helårspladser) købt på Solgaven 2015-2018 

 
 
 
 
 

Diverse ældreområdet  
 

             418 
           -109 

05.30.27 Snerydningsordning for pensionister. Pensionister visiteret til hjemmeplejeydelser 
kan mod betaling få foretaget snerydning.   
 
Udgift, snerydning 
Indtægt, snerydning – borgernes betaling (jf. Takster 2019) 
 

 
 
 

418 
 -109 

Busdrift  2.113 
02.32.31 Handicapkørsel    

 Furesø Kommune har indgået aftale med trafikselskabet Movia om kørsel til fritidstil-
bud. Borgere visiteres til individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 
efter Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24. juni 2005 § 11. De borgere, der er visite-
ret, har ret til minimum 104 kørsler om året.  Ved udgangen af 2016  var 316 borgere 
visiteret til ordningen, mens det tilsvarende tal for 2017 var 311. Ultimo 2018 var  
323 borgere tilmeldt ordningen. 
 

 2016 2017 2018 
Antal visiterede til borgere 316 311 323 

 
 

 

Budgetvedtagelse 2019 - 2022 2.700 
05.30.27 Team Hjemmetræning  

Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 igangsættes initiativet ”Bedre sammen-
hæng i sundheds- og plejeindsatsen” (USS 1).  
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Initiativet består dels af en investering i Team Hjemmetræning, dels forudsættes 
initiativet at føre til færre udgifter til hjemmehjælp (visiterede timer) og den kom-
munale medfinansiering af sundhedsvæsenet (herunder indlæggelser og genindlæg-
gelser). 
 
Nedenstående tabel viser de budgetforudsætninger, der er lagt ind i USS 1. 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Investering i Team Hjemme-
træning 

2,7 2,7 2,7 2,7 

Budgetreduktion  hjemme-
hjælp 

-2,7 
 

-2,7 
 

-2,7 
 

-2,7 
 

Budgetreduktion Kommunal 
Medfinansiering af Sundheds-
væsenet (herunder forebygge-
lige indlæggelser og genind-
læggelser) 

-2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Nettobudgetreduktion -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

 
Team Hjemmetræning bemandes af fysioterapeuter og en sygeplejerske og forankres 
organisatorisk i Genoptræningscentret. Formålet er at styrke den genoptræningsind-
sats, som kan finde sted i eget hjem og som kan skabe en bedre overgang fra genop-
træning på Rehabiliteringscentret til genoptræning i eget hjem. 
Budgettet til Team Hjemmetræning på 2,7 mio. kr. er anført her. Budgetreduktioner-
ne er indarbejdet i budgettet for henholdsvis hjemmehjælp og Kommunal Medfinan-
siering af Sundhedsvæsenet.  
 

Hjemmehjælp 
 

83.389 
-3.352 

 Her føres udgifterne til afregning af visiterede hjemmehjælpstimer  – personlig pleje 
og praktisk hjælp.   
 
Budgettet omfatter:  
• Afregning med Furesø Kommunale hjemmepleje 
• Afregning med private leverandører af personlig og praktisk hjælp 
• Særforanstaltning samt indtægter fra brugerbetaling  
• Tilskud til hjælp: Personlig og praktisk hjælp som borgeren selv udpeger   
• Hjemmeplejeydelser - betaling til og fra andre myndigheder (mellemkommunale 

udgifter) 
 
Området er reguleret af en række krav og løsninger i forhold hertil :  
• Siden 2003 har kommunen skullet sikre hjemmehjælpsmodtagere frit leveran-

dørvalg. Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, vælges leverandør af opga-
verne. Denne struktur kræver adskillelse af bestilling og leverance af ydelser, 
men der er i dag en højere grad af dialog ift. tilpasning af de tildelte ressoucer. 

• Serviceniveauet skal beskrives ved Kvalitetsstandarder, ligesom ydelser skal pris-
fastsættes. Der afregnes på ydelsesniveau.    

• Borgeren kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje, en privat leverandør, 
som kommunen har indgået kontrakt med eller selv at udpege en person, der ef-
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terfølgende ansættes til opgaven. 
• Furesø Kommune har én privat leverandør til levering af personlig pleje og prak-

tisk hjælp i eget hjem. 
• Visse praktiske opgaver udføres alene af private leverandører fundet ved udbud 

af opgaverne (tøjvask og indkøb). 
  
 
Siden 2014 har kommunen arbejdet med rehabilitering; hjælp til selvhjælp. I 2017 er 
alle eksisterende og nye borgere gennemgået med henblik på vurdering af  hvorvidt 
borgerne ville have gavn af en målrettet indsats og således blive mere uafhængige af 
kommunens hjælp.  
 
Der er fra Budget 2019 indført en ny demografimodel på hjemmeplejeområdet. De-
mografimodellen regulerer det afsatte beløb til hjemmehjælp til ældre borgere i for-
hold til dækningsgrad i aldersgruppen samt den demografiske udvikling. 
 

05.30.26 
05.38.38 

Mad, vask, indkøb  3.009 
-983 

 Privat leverandør af Madservice  
Her føres forventede udgifter og indtægter vedr. privat leverandør af Madservice.  
 

Brugere af madservice 2016 2017 2018 
Privat leverandør 58 52 51 
Kommunal leverandør 138 146 98 

 
Grundet omlægning til nyt omsorgssystem har det vist sig, at der muligvis har været 
fejl i tidligere års aktivitetstal (2016 og 2017). Aktivitetstallene er opgjort pr. novem-
ber i det pågældende år. 
Madservice er fortsat omfattet af godkendelsesordningen, der betyder, at firmaer 
kan søge godkendelse efter kommunens frit valgs materiale – kommunen skal indgå 
kontrakt, hvis firmaet opfylder betingelserne. Der er egenbetaling for madservice, jf. 
Takster 2019 
 

1.072 
-515 

 Private leverandører af vaskeservice  
Siden november 2010 er tøjvask leveret af private firmaer efter udbud. Der er fastsat 
brugerbetaling. Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år. Belø-
bet fremgår af Takster 2019. 
 

Visiterede brugere af vaskeservice 2016 2017 2018 
Antal borgere 149 162 159 

 
 

1.162 
-291 

 Private leverandører af indkøbsordning  
Siden 2007 er indkøb af dagligvarer leveret af private firmaer. Der er gennemført 
udbud . Der er fastsat brugerbetaling. Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det 
pågældende år. Beløbet fremgår af Takster 2019. 
 

Visiterede brugere af indkøbsordning 2016 2017 2018 
Antal borgere 151 158 152 

775 
-176 
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05.30.26 
05.38.38 

Personlig hjælper 
 

2.193 

 Her føres lønudgifter til personer, der er udpeget af hjemmehjælpsmodtageren til at 
udføre den visiterede hjælp. Ansættelse varierer fra 2 timer pr. uge til 37 timer. 
Aktivitetstallene er opgjort pr. november i det pågældende år. 
 

Visiterede brugere af personlig hjæl-
per-ordning 

2016 2017 2018 

Antal borgere 19 15 19 
 
 

 

05.30.26 
05.38.38 

Hjemmeplejeydelser - betaling til og fra andre myndigheder  
 

1.559 
-2.369 

 Betaling til andre myndigheder – hjemmeplejeydelser 
Budgettet dækker udgifter til hjemmepleje for Furesø-borgere i andre kommuner.  
Budgettet er fastsat på grundlag af det forventede forbrug i 2018. 
 

1.544 

 Betaling fra andre myndigheder – hjemmeplejeydelser 
Budgettet dækker indtægter fra andre kommuner vedr. hjemmeplejeydelser og lin-
nedservice ydet af Furesø Kommune. 
 

-2.357 

 Madservice 
Budgettet dækker udgifter til madservice for Furesøborgere i andre kommuner og 
indtægter fra udenbys borgere. 
 

16 
-12 

   
05.30.26 
05.38.38 

Afregning hjemmepleje  76.628 

 Afregning kommunal hjemmepleje 55.667 
 Herfra afregnes den aktivitetsbaserede del af den kommunale hjemmeplejes budget.  

Udgiften føres på hjemmeplejens område neden for, hvor også det faste budget til 
hjemmeplejen føres.  
Afregning med den kommunale hjemmepleje sker efter samme principper som med 
de private leverandører, ligesom kontraktgrundlaget er det samme.  
 
Oversigt i antal borgere, ydelser m.v. fremgår af indledningen til afsnittet om Aktivi-
tetsområde Ældre. 
  

 

 Afregning kommunal underleverandør 3.826 
 Budgettet vedrører afregning af en privat underleverandør, der leverer ydelser hos 

borgere med svært tilgængelige hjem. 
 

 2016 2017 2018 
Antal borgere 27 25 21 

 
Endvidere vedrører budgettet særlige foranstaltninger for enkelte borgere, som ud-
føres af en privat underleverandør. 
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 Terminalpakker 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 er der afsat 750.000 kr. årligt i 2019 og i 
2020 til ”Terminalpakker”.  
 
Det er en vigtig del af at arbejde med en værdig død i Furesø Kommune, at der kan 
ydes den fornødne pleje og omsorg til borgere i den terminale fase i livet. Der afsæt-
tes derfor en pulje til at yde en ekstra indsats i hjemmeplejen for døende borgere i 
eget hjem. Besøg fra hjemmeplejen hos den terminale borger vil blive udvidet med 
15 minutter, så der kan ydes den rette pleje og omsorg. 
 

750 

 Styrket demensindsats 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 er der afsat 1 mio. kr. årligt i 2019 og i 
2020 til styrket demensindsats. 
 
Støtten til demente og pårørende er et vigtigt indsatsområde. Der er defineret en 
ambitiøs demensstrategi, som skal ud at virke, så demente og pårørende oplever at 
fagligt kvalitetsløft. Der vil således over de næste 2 år blive anvendt 2 mio. kr. med 
støtte fra Sundhedsstyrelsen til at gennemføre et kompetenceløft i ældreplejen. 
Formålet er at sikre kvalitet i plejen og livet for mennesker med demens og deres 
pårørende igennem et praksisnært kompetenceløft.  
Der har i forbindelse med tilblivelsen af demensstrategien været udtrykt et stort øn-
ske fra pårørende m.fl. om flere tilbud om aflastning og støtte målrettet demente og 
pårørende. Helt konkret er der ønske om at sikre øget hjemmehjælp til aflastning af 
pårørende til demente i hjemmet. Det betyder, at den pårørende kan få mulighed for 
at gennemføre aktiviteter, mens hjemmeplejen er hos den demente. 
 

1.000 

 USS1 Besparelse visiterede timer B2019-2022 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 igangsættes initiativet ”Bedre sammen-
hæng i sundheds- og plejeindsatsen” (USS 1).  
Initiativet består dels af en investering i Team Hjemmetræning, dels forudsættes 
initiativet at føre til færre udgifter til hjemmehjælp (visiterede timer) og den kom-
munale medfinansiering af sundhedsvæsenet (herunder indlæggelser og genindlæg-
gelser). 
 
 

-2.700 

 Demografi hjemmepleje 
Demografi hjemmepleje udmønter demografiregulering af det afsatte budget til visi-
teret hjemmepleje.  
 
Der er fra Budget 2019 brugt en ny model for indregning af demografi på hjemmeple-
jeområdet. Demografimodellen regulerer det afsatte beløb til hjemmehjælp til ældre 
borgere (67+ år) i forhold til dækningsgrad i aldersgruppen samt den demografiske 
udvikling.  
 
Demografipuljen er i årene 2019-2022 udmøntet til afregning hjemmepleje med 4,0 
mio. kr. i hvert af årene. Dertil kommer, at der er udmøntet pulje på 0,5 mio. kr. i 
2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 7,0 mio. kr. i 2022 og årene frem, jf. nedenstående tabel. 
 
 
 

0 
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Tabel USS.19: Overblik demografi hjemmepleje 2019-2022 

Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

Uudmøntet demografipulje 0,0 0,5 4,0 7,0 

Udmøntet demografi i Budget 2019-2022 4,0 4,0 4,0 4,0 

 
 

   
05.30.26 
05.38.38 

Afregning private leverandører af hjemmehjælp 18.085 

 Her føres afregningen med den private leverandør af personlig pleje og praktisk 
hjælp, som Furesø Kommune fra 1.9.2017 har haft en kontrakt med. 
 
Oversigt i antal borgere, ydelser mv. fremgår af indledningen til afsnittet om aktivi-
tetsområde Ældre.  

 

   
 Plejecentre og aktivitetscentre   84.789 

-11.204 
05.30.27 
05.30.29 

Ledelse, administration og tværgående medarbejdere  

 Rent teknisk er budgettet til ledere, administrative medarbejdere og medarbejdere 
med borgerrettede funktioner på tværs af institutionerne samlet. 
Budgettet omfatter løn for to daglige ledere på Plejecenter Lillevang, lederen af Ple-
jecenter Svanepunktet, lederen af Plejecenter Solbjerghaven. lederen af Lillevangs 
dagtilbud og lederen af køkkenet på Lillevang. Dertil kommer løn til to administrative 
medarbejdere, der varetager opgaver for plejecentre, dagtilbud, køkken og Rehabili-
teringscentret. 
 
Budgettet omfatter ligeledes løn til de tre demensvejledere og en udviklingssygeple-
jerske, som arbejder på de kommunale plejecentre. Udviklingssygeplejersken arbej-
der bl.a. med at forbedre medicinhåndtering, organisering af patientsikkerhedsarbej-
det, udarbejdelse af instrukser og faglig sparring fx til sygeplejerskerne i forhold til at 
løfte de lokale udviklingsopgaver af sygeplejefaglig karakter. 
 
Endelig er der lønbudget til en diætist, som vejleder lægehenviste borgere med kro-
niske sygdomme og varetager øvrige kommunale forpligtelser på området (jf. sund-
hedsaftalerne) og en diætist, der vejleder personalet på plejecentrene og i hjemme-
plejen med henblik på at forbedre borgernes ernæringstilstand.  
 

6.622 

   
Plejecentre, kommunale 
 

65.638 
-2.085 

 

05.30.27 Social- og Sundhedsudvalget traf i august 2017 beslutning om en budgetharmonise-
ring på plejecenterområdet, som har til formål at skabe et ensartet og transparent 
grundlag for tildeling af ressourcer. Harmoniseringen skal sikre, at plejecentrene får 
det samme budgetmæssige afsæt til at levere en kvalificeret pleje og omsorg for be-
boerne. Harmoniseringen er udmøntet i budget 2018 og frem. 
 
Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 er budgettet for Plejecenter Lillevang, 
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Lillevangs køkken og Lillevangs Dagtilbud reduceret med i alt 2 mio. kr. i 2019 og frem 
(USS Budgetkorrektioner, nr. 10) som følge af, at Furesø Kommune pr. 1. september 
2018 har tilbagekøbt servicearealerne  på Lillevang.  På plejecenter, køkken og dag-
tilbud resterer et budget til ejendomsudgifter, som når de fremtidige ejendomsudgif-
ter er fastlagt, overføres til Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling med henblik på, 
at de fremtidige udgifter til bygningerne afholdes dér. Dog vil der som hidtil være et 
decentralt budget til mindre vedligeholdsarbejder (maling mv.). 
 
På finanslov 2018 og 2019 var der afsat midler til klippekort til ældre plejehjemsbe-
boere. Fra 2019 er ordningen overgået til bloktilskuddet. I budget 2019 er der afsat 
1,4 mio. kr. til fortsættelse af klippekortet til ældre plejehjemsbeboere. Ordningen 
retter sig mod aktiviteter, der er vigtige for livskvaliteten for den enkelte beboer på 
plejecentrene. Der er midler til en halv times ekstra aktivitet om ugen. Timerne kan 
spares op til længere aktiviteter, hvis det ønskes. Midlerne fremgår under ”Puljer” og 
udmøntes til plejecentrene ved budgetopfølgning I, 2019. 
 
I budget 2019 er budgettet til indkøb af dagligvarer til beboernes forplejning på Ple-
jecenter Lillevang, Plejecenter Svanepunktet og Rehabiliteringscentret (i alt 858.000 
kr.)  flyttet fra Lillevangs Køkken til de tre institutioner.  

   
 Plejecenter Lillevang  42.209 

-814 
 Plejecenter Lillevang er et kommunalt plejecenter, som består af 4 huse, der hver har 

3 boenheder. Hver boenhed har eget fællesareal. Der er i alt 96 boliger.  
 
Lillevang drives efter ældreboligloven. Det betyder, at beboerne indgår lejekontrakt 
med administrator af boligerne. Administrationen af boligerne er udlagt til boligsel-
skabet Furesødal v. Domea. 
 
Indtægter og udgifter vedrørende forplejning (servicepakker) budgetteres under 
Køkkenet på Lillevang med undtagelse af udgifter til indkøb af dagligvarer, der bud-
getteres under plejecentret. 
 

 

 Personale 38.867 
 Driftsramme 1.414 
   
 Udgifter vedr. servicepakker (inkl. indkøb af dagligvarer, ekskl. øvrig forplejning) 1.071 
 Beboernes betaling for servicepakke (undtaget forplejning) -763 
   
 Bygningsudgifter til servicearealer Lillevang (decentrale midler til indvendig vedlige-

hold) 
857 

 Huslejeindtægter (leje af lokale til frisør) -51 
   
 Plejecenter Svanepunktet  14.431 

-278 
 Svanepunktet er et kommunalt plejecenter med 35 pladser. Plejecentret er placeret i 

Farum Midtpunkt sammen med Rehabiliteringscentret og Genoptræningscentret.  
 
Svanepunktet drives efter ældreboligloven. Det betyder, at beboerne indgår lejekon-
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trakt med administrator af boligerne. Administrationen af boligerne er udlagt til bo-
ligselskabet KAB. 
 
Indtægter og udgifter vedrørende forplejning (servicepakker) budgetteres under 
Køkkenet på Lillevang med undtagelse af udgifter til indkøb af dagligvarer,  der bud-
getteres under plejecentret. 
 

 
 

 Personale        13.476 
 Driftsramme   565 
 Udgifter vedr. servicepakker (inkl. indkøb af dagligvarer, ekskl. øvrig forplejning) 390 
 Beboernes betaling for servicepakke (undtaget forplejning) -278 
   

 Plejecenter Solbjerghaven  8.997 
-993 

 Solbjerghaven er et kommunalt plejecenter. Solbjerghaven består af 2 bofællesska-
ber med plads til 10 beboere i hvert bofællesskab. Solbjerghaven drives efter ældre-
boligloven. Det betyder, at beboerne indgår lejekontrakt med administrator af boli-
gerne.  Administrationen af boligerne er udlagt til DAB. 
 
Solbjerghaven køber forplejning (servicepakker) hos Ryetbo Plejehjem. 

 

 Personale 7.721 
 Driftsramme   325 
   
 Udgifter vedrørende servicepakker (inkl. forplejning) 951 
 Beboernes betaling for servicepakke (inkl. forplejning) -993 
 
 

  

Køkkenet på Lillevang  7.575 
-8.773 

05.30.27 Køkkenet på Lillevang leverer forplejning til beboerne på Plejecenter Lillevang og 
Plejecenter Svanepunktet samt Rehabiliteringscentret. Dog køber plejecentrene selv 
dagligvarer. 
 
Derudover leveres madservice til hjemmeboende, der har valgt kommunen som leve-
randør.  Siden marts 2018 har køkkenet også leveret kantinemad til Driftsgården. 
 
Endelig drives en café, hvor der sælges mad og drikkevarer mv. til bl.a. borgere der er 
visiteret til Lillevangs Dagtilbud. Ca. 10 til 15 borgere spiser varm mad og 30 borgere 
spiser smørrebrød i caféen. 
 
Der budgetteres i 2019 med levering af 167 døgnkostportioner pr. dag til Plejecenter 
Lillevang, Plejecenter Svanepunktet og Rehabiliteringscentret. 
 
Der budgetteres i 2019 med levering af 79 hovedretter og 30 biretter pr. dag i mad-
service til hjemmeboende. 
 

 

 Personale 3.472 
 Ejendomsudgifter 423 
 Udgifter ved produktion af servicepakker, madservice til hjemmeboende og mad til 3.680 



Furesø Kommune – Budget 2019                
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
 

 
313 

 
 

salg i caféen 
 Plejecenterbeboernes betaling for forplejning og borgernes betaling for madservice -8.373 
 Café 

 
I cafeen sælges varm mad og smørrebrød til bl.a. borgere visiteret til Lillevangs Dag-
tilbud.  
Udgifter til produktion af mad til caféen fremgår ovenfor.  

-400 

   
Aktivitetscentre, kommunale  
05.30.29 Furesø Kommune har 1 aktivitets- og forebyggelsescenter (Skovgården), 1 aktivitets-

center (Gedevasevang) og 1 dagtilbud. De 2 centre - Gedevasevang og Aktivitets- og 
Forebyggelsescentret Skovgården - er ”åbne” tilbud uden visitation. Lillevangs Dagtil-
bud er et visiteret tilbud. Gedevasevang er en selvejende institution og budgettet 
hertil er anført neden for under selvejende institutioner. Aktivitets- og Forebyggel-
sescentret Skovgården er beskrevet under aktivitetsområde sundhed. 
 

 

   
 Lillevangs dagtilbud  4.954 

-345 
 Lillevangs Dagtilbud er et visiteret dagtilbud, med mulighed for sene åbningsti-

der.  Pt. er der visiteret 78 borgere. Kapaciteten er på 48 pladser pr. dag.  
Flere af de visiterede borgere har brug for tilbud flere dage om ugen, nogle hver dag. 
 

 

 Personale  3.403 
 Driftsramme 61 
 Kørsel, udgifter 

Kørsel, Borgernes betaling, jf. Takster 2019. 
 

970 
-325 

 Ejendomsudgifter  461 
 Aktiviteter 60 

-20 
   
Selvejende ældreinstitutioner  61.578 

-5.928 
  
05.30.29 Aktivitetscenter Gedevasevang 

 
2.966 

-655 
 Dagcenteret er en del af den selvejende institution ”Gedevasevang”, der ligeledes 

administrerer 41 kollektivboliger. 
 
Dagcenteret er et åbent aktivitetscenter. Skønsmæssigt kommer 500 til 600 brugere 
om ugen. Der er omkring 75 frivillige knyttet til centeret.  Dagcenteret driver en café, 
hvortil der ydes et kommunalt tilskud. Dagcenterets indtægter stammer fra salg af 
produkter samt salg af mad fra caféen.  
 
Udgifter til el, vand, varme findes på UNMGs budget. 

 

 Personale 2.309 
 Driftsramme 288 
 Aktiviteter 100 
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-198 
 Café 269 

-457 
05.30.27 
04.62.82 

Plejehjemmet Ryetbo  
 

58.612 
-5.273 

 Plejehjemmet Ryetbo er en selvejende institution tilsluttet Foreningen til fremskaf-
felse af Boliger for Ældre og Enlige. Plejehjemmet har i alt 108 boliger pr. 1. januar 
2019, som udlejes efter andelsboligloven og administreres af Bjørnsholm og partne-
re. Plejehjemmet er i 2017 og 2018 blevet renoveret, hvilket blev afsluttet i septem-
ber 2018.  
 
Budgettet for ejendomsudgifter i 2019 er foreløbigt, da budgettet først kan fastlæg-
ges, når der er fastsat en leje for de servicearealer, der etableres som følge af om- og 
tilbygningen. 
  
 

 

 Personale 
 

46.635 

 Driftsramme 2.240 
 Udgifter vedrørende servicepakken 4.669 
 Beboeres betaling vedrørende servicepakken  -5.273 
 Ejendomsudgifter 4.458 
 Administration og regnskab 

 
580 

Hjemmeplejen, Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg 
 

10.016 

 Her føres udgifter og indtægter til drift af den kommunale leverandør af hjemmeple-
je. Hjemmeplejen udfører praktisk hjælp og personlige plejeopgaver til de visiterede 
borgere, der har valgt den kommunale leverandør. 
 

 

05.30.26 Hjemmepleje – aktivitetsafhængig 53.755 
 Lønudgifter til dagteams (Nord, Syd, Midt), aftenteam og vikarudgifter i forbindelse 

med udførelse af visiteret hjemmepleje til borgere.  
 

   
05.30.26 
05.30.28 

Hjemmepleje – afregning aktivitet -52.984 

 - Heraf indtægter for visiteret hjemmepleje (fra Visitationen) -49.057 
 - Heraf indtægter delegerede sygeplejeydelser (fra hjemmesygeplejen) -3.927 

05.30.26 Hjemmepleje - faste udgifter 
 

9.245 

 Personaleudgifter (ledelse, administration, planlægning, nattevagt) 7.965 
 Driftsramme 

Budgettet omfatter drift af hjemmeplejen, herunder udgifter i forbindelse med in-
kontinensmidler m.v. 
 

1.280 

Hjemmesygepleje 
 

16.124 

05.30.28 Som følge af Budgetvedtagelse 2019-2022 er budgettet til delegerede sygeplejeydel-
ser reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (ØU5 – Regnskab 2017). 
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Her føres udgifter vedrørende hjemmesygepleje i henhold til: 

 
• Sundhedsloven § 138 
• Vejledning om hjemmesygepleje 
• Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af                    

 21/12 2007. 
 
Der er endvidere afsat budget til sygeplejeydelser (delegerede sygeplejeydelser), som 
kan delegeres til den kommunale hjemmepleje eller til privat leverandør. 

 Personale (herunder ledelse) 11.833 
 Driftsramme 

Driftsrammen indeholder blandt andet udgifter til værnemidler og diverse sygepleje-
artikler samt beklædning. 

474 

 Afregning delegerede sygeplejeydelser 3.816 
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Aktivitetsområde: Voksne med særlige behov                   269.390 
                              -10.427 
 
 

 
 
 

 
Budgettet på det specialiserede voksenområde udgør i alt 256,6 mio. kr. netto i 2019 sti-
gende til 260,6 mio. kr. i 2022.  
 
Tabel USS.20: Budgettet på Voksne med særlige behov fra 2019 -2022 
Voksne med særlige behov   Overslagsår 

 1.000 kr. 2018-niveau 2019 2020 2021 2022 

Udgifter  269.390 271.390 273.390 273.370 

Indtægter -10.427 -10.427 -10.427 -10.427 

Netto 256.637 258.637 260.637 260.617 

 - heraf refusion -2.325 -2.325 -2.325 -2.325 

 
Områdets ydelser er reguleret af serviceloven,  lov om ungdomsuddannelse, lov om spe-
cialundervisning for voksne og sundhedsloven. Området for voksne med særlige behov 
omfatter  ydelser og støtte til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, samt 
til borgere med særlige sociale problemer, herunder misbrugere og udsatte. Ligeledes 
gives råd og vejledning. 
 
Det specialiserede voksenområde  omfatter: 

• BPA – borgerstyret personlig assistance 
• Bo- og aflastningstilbud 
• Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 
• Væresteder 
• Individuel transport 
• Støtte/kontaktpersonordning 
• Ledsageordning  
• Misbrugsbehandling 
• Kompenserende specialundervisning 
• Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge med særlige behov (STU) 

 
Der er i budgettet indarbejdet en række reguleringer og effektiviseringsforslag som frem-
går af tabel USS 21. Samlet set er reduktionen i 2019 på 2,2 mio. kr., da korrektionen 
vedr. det demografisk pres har en stigende profil, resulterer det i, at der i budgetår 2022 
er en nettotilførsel på 1,7 mio. kr. 
 
Der er i overslagsårene indarbejdet budget til imødegåelse af den stigende demografiske 
efterspørgsel efter ydelser indenfor det specialiserede voksenområde. Reguleringen har 
stigende profil til 5,0 mio. kr. i 2022.  
 
Der er indarbejdet 3 effektiviseringsforslag. Det første vedrører STU området og omfatter 
dels et udbud af prisstruktur og dels bedre visitationspraksis, forslaget forventes at give 
en udgiftsreduktion på 0,5 mio. kr. årligt så når det er fuldt implementeret vil reduktionen 
være 1,5 mio. kr. Det andet vedrører  hjemtagelse fra eksternt købte botilbud til et tilbud 
indenfor Furesø Kommune. Dette er konkret udmøntet i forbindelse med etableringen af 
udslusningsboliger i Farum Hovedgade, og forventes at reducere udgifterne til købte til-
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bud med 1,0 mio. kr. Endelig indikerer resultaterne vedr. projektet omkring sammenhæn-
gende borgerforløb, at projektet også har genereret udgiftsreduktioner indenfor det spe-
cialiserede voksenområdet. Der er således fordelt 0,5 mio. kr. ud af den samlede effektivi-
sering fra projektet til voksenhandicapområdet.  
 
Endelig er indarbejdet forholdsmæssige reduktioner af en række tværgående budgetfor-
slag. 
 
Tabel USS.21: Budgettet på områder for Voksne med særlige behov fra 2019-2022 
Budgetkorrektioner B2019 Overslagsår 
Demografi 0 Stigende til 5,0 i B2022 
USS 2 STU -500 Stigende til -1,5 i B2022 
USS 3 Flere bomuligheder i Furesø Kommune -1.000 -1,0 
UBE 2 USS andel vedr. sammenhængende bor-
gerforløb 

-500 -0,5 

Andel af tværgående effektiviseringer -98 Stigende til -0,081 i B2022 
Andel af ØU 6 (Genclerklubben)  -135 -0,135 
I alt budgetkorrektioner -2.233 B 2022 1.747 

 
Der er i budgetaftalen afsat anlægsmidler til etablering af to nye botilbud i Furesø Kom-
mune. Midlerne er budgetlagt i 2019 og 2020. Og er vist i tabel USS. 22. 
 
Målgrupperne for de to botilbud er hhv. unge med behov for støtte i et bomiljø med hen-
blik på at kunne få så selvhjulpent voksenliv som muligt og psykisk sårbare og socialt ud-
satte med behov for stabile rammer. Botilbuddene etableres efter §107 i Serviceloven 
som midlertidige botilbud. Der forventes at de to nye tilbud vil komme til at rumme ca. 17 
nye botilbudspladser, som kommunne ellers ville skulle købe hos eksterne udbydere.  
 
Det er i anlægsforslagene forudsat at driften af de nye botilbud finansieres indenfor 
rammen ved, at der omplaceres midler fra budgettet til køb af pladser hos eksterne leve-
randører.  
 
Tabel USS.22: Anlæg Voksne med særlige behov  
Anlæg B2019 B2020 
Botilbud for unge  2.000 8.000 
Botilbud for psykisk syge og socialt udsatte 10.000  
   

 
Endelig indgår det i budgetaftalen at der skal gennemføres en analyse af kommunens køb 
af eksterne bo- og dagtilbudspladser. Analysen skal ses i sammenhæng med Byrådets 
arbejdsprogram 2.4, omkring afdækning af potentialerne ved at etablere yderligere tilbud 
i Furesø Kommune med henblik på en større grad af selvforsyning indenfor det specialise-
rede voksenområde.   
 
Fra og med sommeren 2018 er der i regi af regionerne etableret en række sæligt skær-
mede pladser i psykiatrien til de mest udadreagerende borgere. Pladserne er et led i Sats-
puljeforliget 2016 og skal medvirke til at modgå vold mod ansatte på botilbud. Belægnin-
gen på pladserne i 2018 har været meget begrænset, og udgiften finansieres primært af 
kommunerne dels ved køb af pladser og dels ved objektiv finansiering af ikke belagt kapa-
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citet på pladserne. Der budgetteres med, at belægningsgraden for 2018 videreføres i 
2019 og Furesø Kommunes andel af udgifterne til tomme pladser bliver på 0,9 mio. kr.. 
Furesø Kommune har ikke aktuelt borgere som falder indenfor målgruppen af pladserne, 
og der budgetteres derfor ikke med udgifter til takstdage.    
 
Der er med virkning fra 2018 sket en større kontoplansomlægning på det specialiserede 
voksenområde. Formålet med kontoplansændringen har været at skabe større gennem-
sigtighed i hvad der ydes til hhv. ældre og det specialiserede voksenområde. Det betyder 
at en række områder fra og med budget 2018 ikke er sammenlignelige bagud i tiden.   
 
Under aktivitetsområde for voksne med særlige behov er de væsentligste ændringer at 
botilbud, hvor boligen er en almenbolig, nu har fået sin egen funktion på 5.38.51, samt at 
alle indsater på funktionen 05.32.33 er blevet adskilt således, at der nu skal skelnes mel-
lem, om udgiften er til en ældre eller en borger indenfor det specialiserde voksenområde. 
Der er oprettet 2 nye funktioner på området nemlig hhv.nr. 5.30.29 og nr. 05.38.39. Her 
konteres fremadrettet bl. a. BPA og §85 støtte i eget hjem, samt en række mindre ud-
giftsområder. Budgettet fordelt på de nye funktioner fremgår af tabel USS.23 herunder. 
 
Tabel USS.23: Fordeling af budgettet på funktionsområder  
Voksne med særlige behov      Budget 2019   
 1.000 kr. i 2019-niveau     
  Udgifter Indtægter Netto 
Voksne med særlige behov 269.390 -12.753 256.637 
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.037 0 2.037 
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 12.329 0 12.329 
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 3.542 0 3.542 
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.  54.115 0 54.115 
05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  8 0 8 
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer  2.640 -.1.454 1.186 
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede  4.228 0 4.228 
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 2.880 0 2.880 
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 51.357 -1.758 49.599 
05.38.51 Botilbudslignende tilbud i almenboliger 53.049 -5.808 47.241 
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 41.324 -1.290 40.034 

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.588 0 1.588 

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 950 0 950 
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 6.800 -305 6.496 
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 30.075 -1.042 29.033 
05.57.72 Sociale formål 2.467 -1.097 1.370 

Noter: Alle tal i tabellen er i 2019-priser. Data hentet i OPUS november 2018. 
 
Området for voksne med særlige behov er organiseret i en Myndighedsfuntion og en Ud-
førerfunktion. Fordelingen af budget på områdets organisatoriske enheder fremgår af 
tabel USS.24 på næste side  
 
Myndighedsafdelingen har budgetansvaret for køb af foranstaltninger og salg af egne 
pladser til andre kommuner. Disse budgetområder udgøres af et budget til køb af foran-
staltninger på 214,1 mio. kr. (netto) og et indtægtsbudget vedrørende mellemkommunale 
betalinger på 6,9 mio. kr. Udførerområdet har ansvaret for driften af kommunens egne 
tilbud. Her er budgettet til Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne på netto 
47,4 mio. kr. 
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I 2018 har Byrådet besluttet at udvide de aktiviteter kommunen køber af Fontænehuset. 
På voksenområdet købes nu ydelser vedr. §85 bostøtte i eget hjem og aktiviteter med 
generelt forebyggende sigte efter §79.  Budgettet til køb af aktiviteter i Fontænehuset 
udgør nu 1,9 mio. kr. 
 
Tabel USS.24: Budget 2019-2022 fordelt på organisation 

2019 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr.* 

Budget 2019 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Udgifter Indtæg-
ter Netto ----- Netto ----- 

  
269.390 -12.753 256.637 258.637 260.637 260.617 

DRIFT og STATSREFUSION – i alt  

Voksne med særlige behov       

Køb af foranstaltning Voksne 219.733 5.598 214.135 216.135 218.135 218.115 

  Heraf       

  BPA 27.460  27.460 27.460 27.460 27.440 

  Botilbud 125.856 -.3.048 122.808 125.308 127.808 127.808 

  Aktiviteter og uddannelse 29.508  29.508 29.258 29.008 29.008 

  STU og Specialundervisning 14.366  14.366 14.116 13.866 13.866 

  Støttetimer og ydelser 12.794 -1.097 11.697 11.697 11.697 11.697 

  Misbrug og Botilbud 9.748 -1.454 8.295 8.295 8.295 8.295 

        
Specialiserede indsatser for børn, 
unge og voksne 

47.666 -239 47.427 47.427 47.427 47.427 

Fontænehuset 1.991 0 1.991 1.991 1.991 1.991 

Mellemkommunale betalinger 0 -6.916 -6.916 -6.916 -6.916 -6.916 

Heraf statsrefusion – i alt  -2.325 -2.325 -2.325 -2.325 -2.325 

 
Køb af foranstaltninger 
Budgettet til køb af foranstaltninger til voksne bygger på kendt aktivitet fra sommeren 
2018. Aktivitetsforudsætningerne for budgettet til købte foranstaltninger fremgår af tabel 
USS.25 nedenfor. En række af områderne indenfor voksne med særlige behov er delvist 
selvvisiterende, det gælder kompenserende specialundervisning, misbrugsbehandling og 
herberger/krisecentre.  
 
Tabel USS.25: Aktivitetsforudsætninger for køb af pladser i budget 2019 
Voksne med særlige behov      Budget 2019 
 Antal    
  Antal Bemærkning 
Voksne med særlige behov   
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 52 Forløb i årsværk 
03.30.46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov 43 Helårselever 

05.30.29 Forebyg. indsats samt aflastningstilbud 6 Helårspersoner i Aflast-
ningstilbud 

05.30.31 Hjælpemidl., forbrugsgoder, boligindretn. og 
befordr. 3 Ordninger 

05.38.39 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 18 BPA – Ordninger 
05.38.39 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 23 Modtagere af individuel 
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støtte i eget hjem 
05.38.41 Forebyg. indsats for ældre og handicappede 1 Behandlingsforløb 
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale pro-
blemer 7 Helårspladser 

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 53 Forløb 
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 33 Forløb 
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108) 46 Helårspersoner botilbud 
05.38.51 Botilbudslignende tilbud 45 Helårspersoner botilbud 
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 52 Helårspersoner botilbud 
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§. 45, 97-
99) 93 Helårsmodtagere 

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103) 29 Helårspersoner 
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 95 Helårspersoner 

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 55 
Helårspersoner som mod-
tager støtte til kørsel til 
dagtilbud 

05.57.72 Sociale formål (§ 100) 64 Helårsmodtagere 
*baseret på aktivitet Calibra sommer 2018 

 
Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne 
Furesø kommune driver en række bo- og dagtilbud, som er organiseret i 3 afdelinger un-
der Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne.  
 
Der er 6 botilbud med i alt 49 pladser til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktions-
evne. Det er Bofællesskabet Svanepunktet, Overgangsboligerne, Langkærgård,  Boligerne 
på Højeloft Vænge og Jonstrup.  
 
Der er tilbud om beskyttet beskæftigelse på Lynghuset, ligesom der også er flere forskelli-
ge typer aktivitets- og samværstilbud på samme lokation. Målgruppen er pt. primært ud-
viklingshæmmede, men der findes også et klubtilbud for borgere med autismespektrum-
forstyrrelser i Lynghuset. Der er aktivitets- og samværstilbud for sindslidende i Lyspunktet 
og på Skiftesporet, hvor målgruppen primært er misbrugere. 
 
Kommunen har et korps af hjemmevejledere og støttekontaktpersoner. I aften og natte-
timerne findes en kontaktordning, så borgere også kan få hjælp og støtte udenfor dagti-
merne på hverdage. Der er etableret fagteams indenfor hhv. misbrugsområdet og for 
borgere med autismespektrumforstyrrelser. Endelig varetager teamet ligeledes opsøgen-
de indsats efter § 99 i Serviceloven samt Rådgivningscafeen, hvor borgerne kan henvende 
sig for rådgivning og vejledning.  
 
Fra sommeren 2018 er der etableret 6 udslusningsboliger i Farum Hovedgade til at imø-
dekomme ønsket om at kunne tilbyde flere billige boformer i Furesø Kommune til mål-
grupper indenfor det specialiserede voksenområde, som også borgere med et beskedent 
forsørgelsesgrundlag har råd til at bo i. Boligerne er tiltænkt borgere som er godt på vej 
fra botilbud til et liv i egen bolig. I takt med at flere borgere kan få tilbud om bolig i Furesø 
Kommune fremfor i et købt tilbud udenfor kommunen, er kommunens bostøttekorps 
tilpasset. 
 
Udførerområdet har tillige fået tilskud fra Socialstyrelsen til et flerårigt projekt omkring 
Social Færdighedstræning på 0,6 mio. kr. over 3 år. 
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Udviklingstendenser på voksenhandicapområdet 
Aktivitetsområdet for voksne med særlige behov har gennem de seneste år oplevet en 
stigende efterspørgsel efter de ydelser, der gives til borgerne på området. Der er dels tale 
om tilgang fra de yngste voksenårgange, og dels tale om, at den længere levetid i befolk-
ningen som helhed også ses på det specialiserede område. Endelig har nettotilflytningen 
til kommunen også i mindre grad medvirket til at øge efterspørgslen.  
 
Der er arbejdet med at forbedre sagsbehandlingen på området gennem vedtagelse af 
serviceniveauer og kvalitetsstandarder for ydelserne. Og der er gennemført et ensartet 
administrationsgrundlag med henblik på at sikre god styring af området.  
 
Med baggrund i det stigende udgiftspres arbejder Center for Børn og Voksne med en tæt 
ledelsesmæssig styring af området gennem omstillingsplaner, som skal sikre, at der er 
fokus på rehabiliterende indsats og mindste indgriben. De konkrete aktiviteter omfatter 
bl.a. tilpasning af egen tilbudsvifte.  

   
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 
 

2.037 

 Området reguleres af lov om specialundervisning for voksne. Alle borgere - 
uanset alder - med nedsat funktionsevne kan henvende sig til dem, der udby-
der kompenserende specialundervisning og få foretaget en udredning af de-
res behov for undervisning. Hvis der er behov for kompenserende specialun-
dervisning, fremsendes indstilling til kommunen.  
 
Transport i forbindelse med denne aktivitet konteres også under funktionen 
 
Der budgetteres med 52 årsværksforløb  

 

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
 

12.329 

 Ifølge Lov om ”Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov” (STU), har unge  
udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen 16 – 25 år ret til et 3- 
årigt uddannelsestilbud, såfremt de ikke har mulighed for at gennemføre en an-
den ungdomsuddannelse med / uden specialpædagogisk støtte.  STU er ikke 
kompetencegivende og eleverne er ikke beretttiget til SU. 
 
Furesø Kommune har samarbejdet med en række andre nordsjællandske kom-
muner om at konkurrenceudsætte køb af STU tilbud. Den ny pris- og indkøbs-
struktur på området gælder nyoptagne STU elever og vil derfor først være fuld 
indfaset fra 2021. 
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har initiativpligten og det overordne-
de ansvar for, at alle i målgruppen modtager tilbud om en 3-årig ungdomsud-
dannelse. Furesø Kommune indgår i UU-Sjælsø, som er et samarbejde mellem 
Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om uddannelses- og er-
hvervsvejledning af børn og unge fra 7. klasse til de fylder 25 år. 
 
Det forventes, at 43 helårspersoner vil være i gang med et STU-forløb i 2018. Der 
betales pr. STU elev til UU-vejledningen. Denne udgift konteres ligeledes her. 

 



Furesø Kommune – Budget 2019                
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
 

 
322 

 
 

Udgiften udgør ca. 14.000 pr. helvårselev. I alt forventes udgiften til UU-
vejledningen dermed at være 606.000. kr.  
 
En del af STU eleverne får økonomisk støtte til nødvendig transport. 
 

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud rettet mod personer 
 

3.542 

 Funktionsområdet er nyt i kontoplanen fra 2018. Her konteres hhv. §79 forebyg-
gende indsats og §84 aflastning 
 
Den del af Fontænehusets driftstilskud som vedrører §79 indsatsen konteres 
ligeledes her.  

 

 § 79 Hjælp  
Budgetområdet omfatter indsats efter § 79. 

30 

 § 79 driftstilskud Fontænehuset 
Der ydes driftstilskud til Fontænehuset.  

1.518 

 § 84 Aflastning  
Området dækker udgiften til afløsning og aflastning efter § 84. 
 
Der budgetteres med 6 borgere i aflastningsordninger. 

1.994 

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 
 

54.115 

 Funktionsområdet er nyt i kontoplanen fra 2018. Funktionsområdet omfatter 
støtte i eget hjem, herunder Borger Styret Assistance (BPA) og §85 individuel 
støtte i eget hjem. 
 
Furesø Kommunes eget bostøttekorps yder §85 støtte til Furesøborgere i eget 
hjem 

 

 Borgerstyret personlig assistance – BPA   
Borgerstyret personlig assistance bevilges efter Servicelovens § 95 eller § 96. § 95 
er støtte til praktiske opgaver i hjemmet, mens § 96 også kan omfatte ledsagelse 
udenfor hjemmet.  
 
Furesø Kommune har en høj andel af borgere, som har fået bevilget en BPA-
ordning, sammenlignet med de øvrige kommuner i hovedstadsregionen.  
 
18 borgere modtager pr. november 2018 hjælp efter én af de to BPA-paragraffer. 
Det er en stigning på 2 borgere sammenlignet med sidste år. I hovedparten af 
ordningerne er der tale om hjælp 24 timer i døgnet 

 

 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager -
(Servicelovens § 95, stk. 3) 
I Furesø Kommune er der pr. november 2018 3 borgere, som modtager BPA i 
henhold til Servicelovens § 95, stk. 3. Her kan en nærtstående varetage arbejds-
lederfunktionen/arbejdsgiverfunktionen. 
 
Der er i januar 2016 vedtaget nyt Serviceniveau for hele området. Heri fremgår at 
der kun i yderst særlige tilfælde bevilges yderligere BPA-ordninger efter §95.3. 

3.181 

 Tilskud til borgerstyret personlig assistance (Servicelovens § 96) 
Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, evt. tillæg, pension og 

24.279 
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andre afledte omkostninger. Borgeren varetager arbejdslederfunktionen/ ar-
bejdsgiverfunktionen. Borgeren kan vælge at overføre tilskuddet til en forening 
eller en virksomhed, og så skal kommunen desuden udmåle et tilskud til at dæk-
ke de særlige opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver. 
 
Fra 2018 skal Socialtilsynet godkende virksomheder som administrerer BPA ord-
ninger. 

 §82 Rådgivning, vejledning og støtte 
Fra 2018 er der kommet en ny bestemmelse i Serviceloven, hvor støtten til bor-
gerne bl.a. kan gives som gruppetilbud. I Furesø Kommune benyttes denne be-
stemmelse i sammenhæng med kommunens eget bostøttekorps. Budgettet til 
aktiviteterne under §82 står sammen med budgettet til §85 støtte i eget hjem. 

 

 §102 Behandling 
Der ydes støtte til behandling af forebyggende og vedligeholdende karakter f.eks. 
fysioterapi.  
 
Der budgetteres med 1 borger. 

73 

 § 85 Støtte i eget hjem købt hos ekstern leverandør  
Området dækker udgiften til visiterede støttetimer efter § 85 til enkelte borgere, 
hvor støttebehovet ikke kan dækkes indenfor kapaciteten i Udførerområdet. Det 
omfatter primært borgere bosat i andre kommuner, hvor Furesø er betalings-
kommune samt borgere med behov for støtte i tidsrum hvor der ikke er kapacitet 
indenfor eget Udførerområde f.eks. aften, nat og weekendtimer. Endelig omfat-
tes udgifter vedr. borgere som har behov for særlig individuel bostøtte, det kan 
f.eks. være døvetolk. 
 
Der budgetteres med at 23 borgere modtager denne støtte fra ekstern leveran-
dør.  

6.634 

 § 85 Støtte i eget hjem ydet af Udførerområdet 
Den individuelle støtte til borgere i eget hjem efter § 85 ydes af kommunens 
Bostøtteteams. Støtten ydes primært indenfor normal arbejdstid mandag til fre-
dag, men der er i 2015 etableret en kontaktordning i regi af botilbuddene, hvor 
borgere kan få hjælp også i aften og nattetimerne. Støtten visiteres i pakker gra-
dueret efter den enkelte borgers støttebehov. 
 
Aktiviteterne i forbindelse med Rådgivningscafeen afholdes inden for denne 
ramme.  
 
Ligeledes afholdes aktiviteterne i forbindelse med projektet om Social Færdig-
hedstræning her. Aktiviteterne i projektet forventes at udgøre 0,6 mio. kr., som 
finansieres af Satspuljemidler. Projektetløber i perioden 2017-2019.   
  

FOREBYGGENDE INDSATS I 
FURESØ KOMMUNE 

BUDGET 

Bostøtteteam Lynghuset 2.206 
Bostøtte Autismeindsatsen 1.822 
Bostøtte Misbrugsindsatsen 1.218 
Kontaktordningen 1.659 
Bostøttekorps 12.570 

19.475 
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I alt: 19.475 
 

05.38.41 Individuel befordring §117  
 

8 

 Funktionsområdet er nyt i kontoplanen fra 2018. Her konteres udgifter vedr. 
individuel befordring efter §117. Udgiften blev tidligere konteret på funktion 
5.32.35. 
 
Det er ikke en ydelse kommunen skal tilbyde borgerne, og den anvendes derfor 
yderst lidt.  

 

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 
 

2.640 
-1.454 

 I henhold til Serviceloven skal kommunen tilbyde midlertidige ophold i boformer 
til personer med særlige sociale problemstillinger, der ikke kan opholde sig i egen 
bolig. Der er tale om udgifter til kvindekrisecentre og herbergstilbud. Borgerne 
kan selv henvende sig på tilbuddene og det er den lokale forstander som visite-
rer. 
 
Der budgetteres med 7 helårspersoner fordelt på hhv. Herberg og Krisecenter. 

 

 Botilbud § 110 – Forsorgshjem 
Ophold på Forsorgshjem kan have varierende længde.  

1.946 

 Botilbud § 109 – Kvindekrisecentre 
Ophold på krisecenter kan have varierende længde. På denne funktion konteres 
udgifter til opkold på kvindekrisecenter for kvinder uden medfølgende børn.  

694 

 Egenbetaling § 163 
Borgere der opholder sig på botilbud for personer med særlige sociale problemer 
betaler selv for kost og logi jf. Servicelovens § 163. Borgere der har udgifter til 
egen bolig under opholdet betaler ikke for logi. 
 
Fra 2018 betaler borgere på midlertidige botilbud under denne funktion en fast 
pris i egenbetaling pr. døgn.  

-225 

 Statsrefusion 
Der ydes 50 % statsrefusion til nettoudgifterner vedrørende botilbud m.v. til per-
soner efter § 109 og § 110 

-1.229 

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 
 

4.228 

 Budgettet dækker udgifter til ambulant behandling, dag - og døgnbehandling af 
alkoholskadede efter sundhedsloven (Sundhedslovens § 141), dog ikke alkohol-
behandling, som finder sted på sygehusafdelinger. 
 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, 
der skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt 
sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Behandlingen kan ske 
som dag- eller døgn behandling.   
 
Furesø Kommune har en aftale med Brydehuset i Ballerup om levering af mis-
brugsbehandling 
 
Der budgetteres med 53 helårsforløb. 
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 Egenbetaling § 163 
Borgere der modtager døgnbehandling betaler selv for kost og logi jf. Servicelo-
vens § 163. Borgere der har udgifter til egen bolig under opholdet betaler ikke for 
logi. Kun få borgere er på døgnophold og, der budgetteres derfor ikke med ind-
tægter fra egenbetalingen 
 

 

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 
 

2.880 

 Kommunen skal i henhold til servicelovens § 101 tilbyde behandling af stofmis-
brugere. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommu-
nen. En borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et 
andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af 
tilsvarende karakter. Behandlingen kan ske som dag- eller døgn behandling.   
 
Der budgetteres med 53 helårsforløb. 
 

 

 Egenbetaling § 163 
Borgere der modtager døgnbehandling betaler selv for kost og logi jf. Servicelo-
vens § 163. Borgere der har udgifter til egen bolig under opholdet betaler ikke for 
logi. Kun få borgere er på døgnophold og, der budgetteres derfor ikke med ind-
tægter fra egenbetalingen 
 

 

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 
 

51.357 
-1.758 

 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længereva-
rende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige 
funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse 
behov på anden vis. 

 

 Botilbud §108 Køb af pladser 
Det er afsat budget il køb af pladser i andre kommuner, regioner og hos private 
leverandører.  
 
Der budgetteres med 46 helårspersoner i botilbud efter denne §. 
 
Det afsatte budget afholder ligeledes Furesø Kommunes andel af objektiv finan-
siering bl.a. vedrørende Den Sikrede Institution Kofoedsminde (§ 108) på 875.000 
kr.  
 

51.357 

 Egenbetaling § 163 
Borgere med ophold på §108 botilbud betaler egenbetaling iht. §163.  

-1.758 

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (Almenboliglovens §105 med §85 støtte) 
 

53.049 
-5.808 

 Funktionsområdet er nyt i kontoplanen fra 2018. Funktionsområdet omfatter 
varige botilbud hvor boligen er etableret efter almenboligloven og støtten gives 
som §85 mv.. 
 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længereva-
rende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
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psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige 
funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse 
behov på anden vis. 
 
Kommunerne har siden kommunalreformen moderniseret en række af de tidlige-
re store amstlige botilbud. I forbindelse med denne modernisering er mange 
boliger i botilbud omdannet til almenboliger. Med den nye kontoplan har boliger 
i denne organisationsform fået sin egen funktion i kontoplanen. Budgettet til 
denne type boliger stod tidligere på funktion 5.32.33. Borgere der visiteres til 
boliger efter denne type skal ligesom borgere der visiteres til boliger efter §108 
være vurderet i målgruppen for varige botilbud.  
 

 Botilbudsbudlignende tilbud. Almenboliglovens  (§105) med støtte efter §85 
Køb af pladser 
Det er afsat budget til køb af pladser i andre kommuner, regioner og hos private 
leverandører.  
 
Der budgetteres med 45 helårspersoner i botilbud efter denne §. 
 

34.767 

 Botilbud hvor boligen er Almenbolig efter § 105, og støtten gives efter § 85 i 
Serviceloven. Drift af egne botilbud. 
Her konteres driftsudgifter til Furesø Kommunes botilbud. Der er 31 boliger til 
borgere med lettere intelektuelle og kognitige forstyrrelser fordelt med 19 på 
Svanepunktet og 12 på Langkærgård. De 6 boliger i Overgangsboligerne er til 
samme målgruppe, men også til borgere med lettere sindslidelser. Endelig er de 
5 boliger i Jonstrup målrettet borgere med autismespektrumforstyrrelser. 
 
De direkte udgifter til pædagogisk personale og drift af tilbuddene udgør 16,1 
mio. kr. Herudover aflønnes fælles ledelse og adminstrativ bistand vedr. tilbud-
denne på kontoområdet.   
 

BOTILBUD BUDGET 
Bofællesskabet Svanepunktet 7.224 
Bofællesskabet Langkærgård 5.375 
Overgangsboligerne 1.860 
Boligerne i Jonstrup 1.619 
I alt: 16.077 

 
Endelig afholdes udgifterne til ledelse og fællesudgifter for eget udførerområde, 
løn til studerende i  praktik. 

18.282 

 Indtægter ved salg af pladser i egne botilbud        
Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner, svarende til aktiviteten pr. 
oktober 2018.  
 

BOTILBUD § 85 I FURESØ KOM-
MUNE 

ANTAL SOLG-
TE PLADSER 

Bofællesskabet Svanepunktet 6 
Bofællesskabet Langkærgård 4 
Overgangsboligerne 1 

-5.808 
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Boligerne i Jonstrup 0 
I alt: 11 

 

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 
 

41.324 
-1.290 

 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i midlertidige botilbud for borgere, der 
i en periode har behov for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med 
genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet med et ophold i et 
midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, even-
tuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en kort 
periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde 
frem til det rette fremtidige støtte. 
 
Budgetområdet omfatter budget til køb af pladser i andre kommuner, regioner 
samt private tilbud og drift af egne.  
 
Borgeres egenbetaling vedrørende ophold på tilbud efter §107 er ligeledes bud-
getteret her.  

 

 Botilbud § 107 Køb af pladser 
Budgettet er afsat til køb af pladser hos andre kommuner, reginen eller private 
leverandører. 
 
Der budgetteres med 52 helårspersoner i botilbud efter denne §. 
 

38.782 

 Egenbetaling § 163 
Borgere der bor på midlertidige botilbud efter § 107 betaler selv for kost og logi 
jf. Servicelovens § 163. Borgere der har udgifter til egen bolig under opholdet 
betaler ikke for logi.  

-1.290 

 Botilbud § 107  
Her konteres driftsudgifter til Furesø Kommunes botilbud – boligerne på Højeloft 
Vænge, som drives efter §107. Der er i alt 7 boliger på to adresser nemlig 3 belig-
gende på Højeloft Vænge og 4 beliggende på Lerstedet. Boligerne er for borgere,   
som vurderes at kunne komme i egen bolig efter et midlertidigt boophold. Boli-
gerne på Lerstedet kan også tilbydes borgere som har taget længerevarende 
ophold på herberg og krisecenter.  
 

BOTILBUD BUDGET 
Boligerne på Højeloft Vænge 2.542 

 
Der er ikke budgetteret med salg af pladser på de to § 107 tilbud. 

2.542 

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 
 

1.588 
 

 Budgettet dækker udgifter til ledsageordninger for personer med psykisk eller 
fysisk nedsat funktionsevne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindsliden-
de og døvblinde. 

 

 
 

§ 97 ledsageordninger 
I henhold til servicelovens § 97 skal kommunen tilbyde op til 15 timers ledsagelse 
om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af 
betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Personer som er visi-
teret til ledsageordningen inden det fyldte 67 år, kan bevare denne ydelse efter 

1.263 
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det fyldte 67 år, såfremt de stadig opfylder kriterierne for målgruppen. Modtage-
ren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder.   
 
Der budgetteres med at 90 borgere har en ledsageordningen. 

 § 98 Kontaktperson for døvblinde 
Kommunen skal i særlige tilfælde i henhold til servicelovens § 98 tilbyde hjælp i 
form af særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. 3 borgere er omfat-
tet af denne §. 
 

325 

05.38.54 Særlige sengepladser i psykiatrien 
 

950 

 Særlige sengepladser psykiatrien 
I forbindelse med satspuljeforliget 2016 aftalte forligspartierne, at der i regioner-
ne skulle oprettes særlige sengepladser til de mest udadreagerende psykisk syge 
borgere på botilbud. Der er i Region Hovedstaden oprettet 47 pladser. Finansie-
ringen af pladserne sker dels gennem køb og dels gennem objektiv finansiering af 
ikke belagte pladser. På baggrund af den kendte aktivitet pr. september 2018 er 
der budgetteret med, at Furesø Kommune skal betale 950.000. kr. i objektiv fi-
nansiering af disse pladser. 

 

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 
 

6.800 
-305 

 I henhold til Servicelovens § 103 skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse 
til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlig sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde  
beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte 
tilbud efter anden lovgivning. Borgere i beskyttet beskæftigelse vælger selv om 
de vil fortsætte i deres beskæftigelsestilbud efter det fyldte 65. år.  
 
Borgere i beskyttet beskæftigelse modtager arbejdsvederlag for deres arbejde.  
 
Borgere i beskyttet beskæftigelse skal i udgangspunktet selv betale egen trans-
port til og fra deres beskæftigelsessted. Dog gives støtte ved ekstraordinært sto-
re transportudgifter.  
 

 

 §103 beskyttet beskæftigelse køb af pladser 
Der er afsat budget til køb af pladser på andre kommuners § 103 tilbud, samt hos 
regioner og private leverandører. 
 
Der budgetteres med at 29 borgere har en helårsplads.  

3.853 

 §103 beskyttet beskæftigelse egne pladser 
Furesø Kommune har tilbud om beskæftigelse efter § 103 på Lynghuset. Borgere 
i beskæftigelse efter §103 oppebærer arbejdsvederlag, udgifterne konteres på 
Lynghuset. Lynghusets værksteder har salg af egenproduktion. Disse indtægter er 
budgetteret på stedet. 
 
 
 
 
 

1.949 
-305 
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BESKYTTET BESKÆFTIGELSE 
I FURESØ KOMMUNE 

BUDGET 

Lynghuset 1.949 
Arbejdsvederlag 146 
Salg af produktion mm. -305 
I alt: 1.791 

 

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 
 

30.075 
-1.042 

 Efter Servicelovens § 104 skal kommunen tilbyde samværs- og aktivitetstilbud. 
Furesø kommune driver en række aktivitets- og samværstilbud. Borgere tilbydes 
tillige kørsel til denne type aktiviteter.  
 
Bevillingen dækker både dag- og klubtilbud. 

 

 Aktivitets- og samværstilbud § 104 Køb af pladser 
Budget er afsat til køb af § 104 aktivitets- og samværstilbud i anden kommune, 
region eller privat tilbud.  
 
Der budgetteres med at 55 borgere har et eksternt §104 tilbud. 
 
Bevillingen dækker ligeledes borgernes kørsel til og fra dagtilbud. 

24.804 

 §104 Aktivitets- og samværstilbud egne pladser 
Furesø Kommune driver en række aktivitets- og samværstilbud. Der er aktivitets- 
og samværstilbud for borgere med udviklingshæmning på Lynghuset. Ligeledes 
på Lynghuset er der klubtilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser. 
Der er tilbud til borgere med misbrugsproblemer under Misbrugsindsatsen. Og i 
Lyspunktet drives et socialpsykiatrisk aktivitets- og samværstilbud  
 

AKTIVITETS OG SAMVÆRS-
TILBUD I FURESØ KOMMUNE 

BUDGET 

Misbrugsindsatsen 342 
Lyspunktet 1.750 
Autismeindsatsen 489 
Lynghuset § 104 1.765 
I alt: 4.346 

 
Udover de direkte lønudgifter til pædagogisk personale konteres ledelse og ad-
ministration af dagtilbud på dette kontoområde. 
 
En plads er opgjort som en fuldtidsplads i forhold til åbningstiden af det enkelte 
tilbud. Dvs. flere borgere kan deles om én plads, hvis de er visiteret til et deltids-
tilbud. Der er derfor ikke samme antal borgere som pladser i tilbuddene. 

5.337 
 

 §104 Indtægter ved salg af pladser i egne tilbud 
Lynghuset tilbyder flere forskellige aktivitets- og samværstilbud. Andre kommu-
ner betaler aktuelt for 8 borgere, som benytter et eller flere at tilbuddene i Lyng-
huset.  

-1.108 

05.57.72 Sociale formål  
 

2.467 
-1.097 

 Udslusningsboliger 
Her konteres kommunens tilskud til husleje for beboerne i udslusningsboligerne i 

280 



Furesø Kommune – Budget 2019                
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
 

 
330 

 
 

Farum Hovedgade 
 §100 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. 

Ifølge Servicelovens § 100 skal kommunen yde dækning til nødvendige merudgif-
ter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med nedsat varig 
fysisk eller psykisk funktionsevne.   
 
Der budgetteres med at der er 64 helårsmodtagere. 
 
Fra og med 2018 er reglerne for beregning af den konkrete støtte forenklet. 
 
Der ydes 50 % i statsrefusion. 

2.187 
-1.097 
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Udvalg for byudvikling og bolig 
 
 
Politikområdets indhold 
Udvalgets ansvarsområde er at planlægge udvik-
lingen i Furesø Kommune, værne om kommunens 
smukke natur og sikre en velfungerende infra-
struktur og velegnede ejendomme og lokaliteter 
til mange formål.  
 
Det er et væsentligt mål, at kommunen fortsat 
udvikler sig som en grøn bosætningskommune 
med attraktive områder til boliger, rekreative 
funktioner, erhvervsliv og levende byer.  
 
Opgavebeskrivelse 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning 
af kommunens opgaver vedrørende byudvikling, 
fysisk planlægning, bolig, arealanvendelse og 
bebyggelsesregulering.  
 
Udvalget varetager kommune- og lokalplanlæg-
ning, dispensationer fra lokalplaner, byggesager, 
byfornyelse og boligregulering, styring af byudvik-
lingsprojekter og alment boligbyggeri. 
 
Målgrupper 
Udvalget er ansvarlige for udarbejdelse af bygge-
tilladelser til borgere og virksomheder samt for 
planer for kommunen som helhed. 
 
Lovgrundlag 
Hovedlovene er planloven, byggeloven og lov om 
almennyttige boliger. 
 
Budgetvedtagelsen 
Den 10. oktober 2018 vedtog Byrådet budget 
2019-2022.  
 
Byrådets arbejdsprogram og FN’s verdensmål 
Budgettet afspejler de politiske initiativer der 
igangsættes jf. Byrådets arbejdsprogram. Imple-
menteringen af arbejdsprogrammets indsatsom-
råder afrapporteres politisk. I afrapporteringen 
tages der konkret stilling til økonomien og de 

budgetmæssige konsekvenser, der er knyttet til 
de enkelte initiativer.  
Arbejdsprogrammets initiativer bidrager, ligesom 
det løbende arbejde i udvalget, til opfyldelsen af 
FN’s verdensmål. 
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Tabel UBB 1. Udvalg for byudvikling og bolig budget 2019-2022 og korrigeret budget 2018. 

Alle tal er i 2018 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Aktivitetsområde 
 

Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt -824 564 -1.102 -538 -538 -538 -538 
Plan og byggesager -804 564 -1.102 -538 -538 -538 -538 

*: + = Udgiftsbudget, (-) = Indtægtsbudget 
Note: Aktivitetsområdet har frem til den nye konstituering fra 2018 ligget under Miljø-, Plan og Teknikudvalget. 
Kilde: Datatræk fra KMD Opus. 
 
Udvalg for byudvikling og boligs driftsbudget indeholder 1 aktivitetsområde. Nedenfor er budgetbemærk-
ningerne for aktivitetsområdet. I tabellen ovenfor fremgår det samlede budget på området. 
 
ANLÆG  
I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte 
anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad vedrørende anlæg.   
 
Tabel UBB 2. Oversigt Udvalg for byudvikling og boligs anlægsbudget 2019-2022 

Alle tal er i 2018 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

  
Budgetoverslagsår 

 2019 2020 2021 2022 
  ---- Netto ----- 
Projekter  U 600 600 600 600 
      
Pulje - Smukke bysamfund og attraktive byrum  600 600 600 600 
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Aktivitetsområde: Plan- og byg 
Aktivitetsområdets ansvarsområde er at planlægge udviklingen i Furesø Kommune samt behandle byggesa-
ger. 
 
 
Tabel UBB 3. Budget til Plan og byg 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2018 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Aktivitetsområde: Plan og byg 
 

Netto Udgifter 
Indtæg-

ter Netto ----- Netto ----- 
DRIFT i alt -824 564 -1.102 -538 -538 -538 -538 
Kommune- og lokalplaner 275 414  414 414 414 414 
Gebyrer for byggesagsbehandling -1.101  -1.102  -1.102 -1.102 -1.102 
Byudviklingsprojekter – Advisory Board  150  150 150 150 150 
Note *: + = Udgifter; Minus (-) = Indtægter. 
 
 
Plan og byggesager 
 

564 
-1.102 

   
06.45.51 Kommune og lokalplaner 414 
 Budgettet er afsat til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af kommune-

planen og lokalplaner samt behandling af konkrete plansager. 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev budgettet forhøjet med 0,2 
mio. kr. årligt, idet der er behov for øget hjælp til lokalplanlægningen bl.a. til udarbej-
delse af lokalplaner, opdatering og udvikling af plandata samt undersøgelser. 

 

   
06.45.56 Gebyr for byggesagsbehandling -1.102 
 Gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser opkræves iht. byggelovgivningen pr. 

timer.  
 
Se takster for byggesagsbehandling i 2019 i takstoversigten. 

 

   
06.45.51 Byudviklingsprojekter – Advisory Board 150 
 I de kommende år sætter Furesø Kommune gang i flere større byudviklingsprojekter. Der afsæt-

tes midler til at understøtte den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed i projekterne. 
Midlerne kan anvendes til oprettelse af et rådgivende organ (advisory board), hvor medlem-
merne rekrutteres på baggrund af deres indsigt i udviklingen af arkitektur og byrum. 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev der afsat 0,15 mio. kr. årligt 
hertil.  
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Budgetvedtagelse på Udvalg for byudvikling og boligs område 2019 – 2022  
 

    Bilag 1a 

Nr. 

  Budget  Overslagsår Indarbejdet på: 

Forslag 
2019 2020 2021 2022 Aktivitetsområde Profitcenter / 

Omkostningssted PSP-element / art 

                  
Vedtagne budgetforslag               
        
Pulje til nye prioriteringer/initiativer        
1 Advisory Board 150 150 150 150 Plan og byggesager 6100030006 

Byudviklingsprojekter 
XG-6100030006-00001 
Advisory board 

         

Budgetkorrektioner          
2 Kommuneplaner og driftsudgifter forbundet med 

udarbejdelse af lokalplaner – forhøjelse af budgettet 
200 200 200 200 Plan og byggesager 6100030003 

Kommune- og lokalpla-
ner 

XG-6100030003-01000 
Kommuneplan og drifts-
udgifter ved planarbejde 
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Bilag 
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Udvalg for Byudvikling og Bolig   Budget  

2019 
Budget  

2020 
Budget  

2021 
Budget  

2022 
            
Udgifter - i alt U 564 564 564 564 
Indtægter - i alt I -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 
Netto - i alt N -539 -539 -539 -539 
            
Aktivitetsområde - Plan og 
byggesager U 577 577 577 577 

  I -1.115 -1.115 -1.115 -1.115 
            
Planer og opmåling U 414 414 414 414 
Kommuneplan og driftsudgif-
ter ved planarbejde U 414 414 414 414 

            
Gebyrer for byggesagsbe-
handling I -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 

Byggesagsbehandling Bud-
getkonto I -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 

            
Byudviklingsprojekter U 150 150 150 150 
Advisory Board U 150 150 150 150 
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Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 

 
 
Indholdsfortegnelse: 
 Side 
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet 2 - 5 
 
Budgetbemærkninger aktivitetsområder   
• Natur og Miljø  7 - 9 
• Veje og Trafik 10 – 12 
• Driftsgården 13 – 20 
• Kommunale Ejendomme 21 – 32 
• Forsyning (brugerfinansieret knt. 1) 33 - 35 
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Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 
 
 
Politikområdets indhold 
Udvalgets ansvarsområde er, at værne om kom-
munens smukke natur og sikre en velfungerende 
infrastruktur og velegnede ejendomme og lokali-
teter til nuværende og kommende formål.   
 
Det er også et centralt ansvarsområde for udval-
get, at arbejde for en grøn omstilling, så Furesø 
Kommune også kan være et rart sted at bo for de 
kommende generationer. Det betyder, at udval-
get skal arbejde for, at de fremtidige borgere skal 
have lige så gode muligheder, som vi har i dag, 
for at opfylde deres behov for blandt andet rent 
vand, sunde fødevarer, varme boliger og frisk luft. 
Dette skal blandt andet ske ved en konsekvent 
klimaindsats, som begrænser kommunens udled-
ning af CO2 og omstiller til vedvarende energi. 
 
Hertil skal udvalget sikre kommunale bygninger, 
veje, offentlig transport og anlæg, der opfylder 
brugernes og borgernes behov.  
 
Opgavebeskrivelse 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning 
af kommunens opgaver på det tekniske og miljø-
mæssige område. 
 
Det er udvalgets ansvar inden for natur- og miljø-
området, at løse en lang række myndigheds- og 
planlægningsopgaver i henhold til lovgivningen.  
 
Udvalget har det koordinerende ansvar for grøn 
omstilling. Furesø Kommune er klimakommune 
og har fornyet sin aftale med Danmarks Natur-
fredningsforening om at nedbringe CO2-
udledningen.  
 
Udvalget forestår etablering, drift og vedligehold 
af kommunens fysiske aktiver som ejendomme 
og infrastruktur. Det omfatter bl.a. driften af di-
verse affaldsordninger, pleje og udvikling af by-
rummet samt den mere overordnede planlæg-
ning af veje og stier. Der er blandt andet løbende 

fokus på trafiksikkerhed, tilgængelighed, støj, 
kollektiv trafik og fremkommelighed.  
 
Det er også udvalgets ansvarsområde, at sikre en 
god og effektiv udvikling af kommunens ejen-
domme og anlæg. Blandt andet gennemføres der 
i de kommende år en systematisk indsats for at 
sikre, genoprette og energirenovere bygningerne.   
 
Målgrupper 
Udvalget er ansvarlig for en lang række service-
ydelser af betydning for borgere og virksomheder 
i kommunen.  
 
Alle kommunens borgere og virksomheder nyder 
godt af gode miljøforhold, god adgang til indby-
dende rekreative områder, velfungerende af-
faldsindsamling samt sikre trafikforhold. 
  
De mange brugere af kommunale ejendomme 
såsom skoler, institutioner, foreninger m.v. udgør 
en særlig målgruppe, som forvaltningen er i tæt 
kontakt med i forbindelse med driften og vedli-
geholdelsen af ejendommene. 
 
Opgavevaretagelsen sker gennem løbende dialog 
med borgere, interesseorganisationer og virk-
somheder i kommunen. 
 
Byrådets arbejdsprogram og FN’s verdensmål 
Budgettet afspejler de politiske initiativer der 
igangsættes jf. Byrådets arbejdsprogram. Imple-
menteringen af arbejdsprogrammets indsatsom-
råder afrapporteres politisk. I afrapporteringen 
tages der konkret stilling til økonomien og de 
budgetmæssige konsekvenser der er knyttet til 
de enkelte initiativer. Arbejdsprogrammets initia-
tiver bidrager – ligesom de løbende arbejde i 
udvalget – til opfyldelsen af FN’s verdensmål.  
 
Lovgrundlag 
Der er mange love, der regulerer udvalgets for-
skellige fagområder. Hovedlovene indenfor om-
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rådet er dog miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyt-
telsesloven, vejloven, planloven, byggeloven, lov 
om almennyttige boliger samt lov om trafiksel-
skaber. 
 
Budgetvedtagelsen 
Den 10. oktober 2018 vedtog Byrådet budget 
2019-2022. Der blev samlet på budgetområdet 
vedtaget nedjusteringer i budget 2019 6,3 mio. 
kr. (netto). 
 
 Fordelt med: 
• Nedjusteringer på 6,7 mio. kr. ved politisk 

besluttede besparelser og effektiviseringer. 
• Opjustering som følge af korrektioner for 0,7 

mio. kr. 
• Nedjustering gennem omplacering mellem 

fagudvalg på i alt 0,2 mio. kr. 
 
Samlet set nedjusteres UNMG’S  budget i 2019 
med 6,3 mio. kr. Se tabel nedenfor. 
 
Tabel UNMG 1. Budgetvedtagelsen 2019-2022 
Forslag Budget 

2019 
1.000 kr.   

Korrektioner (inkl. afledt drift af 
anlæg) og omplaceringer 418 

Bybækskolen - udvidet arealan-
vendelse 645 

Movia kollektiv trafik (gule busser, 
Flextur m.v.) -570 

Huslejer samlet  -100 
Midlertidig boligplacering af flygt-
ninge -300 

Drift af nyetablerede parkerings-
pladser ved Marie Kruse skole og 
Stavnholt Kirke 

80 

Iltning af Furesø - tilpasset for-
brugsprofil (netto) -109 

Afledt drift af anlægsforslag 993 
Omplaceringer mellem udvalg 
(konsekvenser af BOII 2018) -221 

Besparelser og effektiviseringer -6.669 
UNMG1. Facility management - 
drift af kommunens bygninger -1.791 

UMNG119. Afledt drift af "Øget -1.750 

energirenovering og etablering af 
alternative energiformer ved 
kommunens ejendomme 
ØU1 Forenkling og afbureaukrati-
sering 
 

-67 

ØU3 (ØU6). Reduceret prisfrem-
skrivning (UNMG’s andel af det 
samlede besparelseskrav på 3,5 
mio.kr) 

-876 

ØU5. Konsekvens regnskabsresul-
tat 2017 -1.000 

ØU6. Færre udgifter og flere ind-
tægter (Udgifter) -1.035 

KFIU1. Tilpasning af åbningstimer 
og prioritering af tilskud -150 

Korrektioner, effektiviseringer og 
besparelser m.v. i alt -6.251 

Note: Se detaljeret oversigt under udvalgets 
bevillingsoversigter. 
 
 
Tabel UNMG 2. Budgetvedtagelsen 2019-2022 
med virkning i overslagsår 
År/ Type 2019 2020 2021 2022 
Besparelser 
og effektivi-
seringer 

-
6.66

9 

-
7.16

9 

-
8.71

9 

-
10.18

9 
Korrektio-
ner ** 

639 2.37
9 

2.02
9 

1.184 

Omplace-
ringer 

-211 79 79 79 

Samlet* -
6.25

1 

-
4.71

1 

-
6.61

1 

-8.926 

*Samlet effekt af besparelser og effektivise-
ringer, korrektioner og omplaceringer til ved-
tagelse af budget 2019-2022 på UNMG’s 
samlede budgetområde (eks. forsyning). 
**Korrektioner er inklusiv udgifter til afledt 
drift af anlægsprojekter. 
 
De væsentligste korrektioner og omplaceringer 
m.v. er: 
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• Antallet af anvendte m2 på Bybækskolen 
udvides i forbindelse med, at det er besluttet 
at Karrierelæringsmiljøer, Ungdomsskole / 
Sprogskole og Fontænehusets trykkeri flytter 
ind på Bybækskolen i en midlertidig periode. 
Det skønnes at give øgede udgifter til rengø-
ring, el, vand, varme, renovation m.v. på sam-
let 645.000 kr. årligt. 

 
• Furesø Kommunes busbestilling for 2019 har 

været behandlet politisk i UNMG i foråret 
2018. Movia har førstebehandlet budget 
2018 i juni 2018. Samlet set er budgettet ned-
justeret med ca. 0,6 kr. i 2019 i forhold til det 
oprindelige budgetgrundlag for 2019. 

 
• En samlet gennemgang af de forventede hus-

lejeudgifter og -indtægter har (netto) givet 
anledning til en nedjustering af budgettet i 
2019 på 0,1 mio. kr. og en opjustering af bud-
gettet i 2020 og frem på 0,3 mio. kr. 

 
• Der kommer færre flygtninge til kommunen 

end budgetlagt, og derfor falder de afledte 
driftsudgifter i forhold til boligplacering af 
midlertidige flygtninge. Dette vurderes at 
kunne give en årlig driftsbesparelse på 0,3 
mio. kr. fra 2019. 

 

• Forvaltningens fremlagte forslag til anlægs-
program for 2019-2022 indeholder nye og re-
viderede initiativer. En vedtagelse af disse ini-
tiativer og gennemførelsen af investeringerne 
udløser udgifter til drift, der samlet set udgør 
1,0 mio. kr. i 2019.  

 
De væsentligste effektiviseringer og besparelser 
er: 
• Effektiviserings- og besparelsesforslag 

UNMG1 giver en årlig besparelse på ca. 1,8 
mio. kr. Besparelsen skal primært implemen-
teres via arealoptimering. 

 
• Anlægsforslag UNMG119 øger anlægsram-

men til energirenovering til samlet 22,0 mio. 
kr. årligt i 2019 -2022. Den investering for-
ventes at give en afledt driftsbesparelse i 
2019 på 1,8 mio. kr. på energi m.v. Den for-

ventede afledte driftsbesparelse er stigende 
og udgør i 2022 3,4 mio. kr. 
 

• Der er vedtaget en besparelse og effektivise-
ring i ØU3 og ØU6 på samlet 3,5 mio. kr. Der 
skal udmøntes ved en reduceret prisfrem-
skrivning.  UNMG's andel af det samlede be-
sparelseskrav udgør 0,9 mio. kr. 

 
• Som konsekvens regnskabsresultat 2017 er 

det i besparelses og effektiviseringsforslag 
vedtaget en årlig besparelse på energi- og 
vand på 1 mio. kr. 
 

• Besparelses- og effektiviseringsforslaget ØU6. 
medfører i 2019 en besparelse på UNMG,s 
område med 1,0 mio. kr. Besparelsen har en 
stigende profil og udgør i 2022 2,8 mio. kr. 
(netto). 
 

Se en mere detaljeret oversigt over korrektioner, 
og andre politisk vedtagne ændringer, som følge 
af budgetvedtagelsen for 2019-2022, under ud-
valgets bevillingsoversigter (bilag 1a). 
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Tabel UNMG 3. Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling budget 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr. 

Korr. 
budget 
2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Aktivitetsområde 
 

Netto Udgifter 
Indtæg-

ter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt 194.635 252.547 -58.059 194.489 195.885 193.880 191.566 
Natur og Miljø 
Veje og Trafik 
Driftsgården* 
Kommunale ejendomme* 
Forsyning - Brugerfinansieret (Konto 1) 

4.251 
31.976 
42.021 

118.598 
-2.210 

5.520 
32.726 
46.093 

125.715 
42.492 

-1.782 
-610 

-3.467 
-9.701 

-42.499 

3.738 
32.116 
42.627 

116.014 
-7 

3.738 
33.410 
42.957 

115.787 
-7 

3.738 
33.203 
42.957 

113.989 
-7 

3.738 
30.003 
42.945 

111.887 
-7 

Note: Fra 2019 hører Teknisk Service, Servicehåndværkerne og Servicevagten under Kommunale ejendomme. Tidligere var de tre 
områder sammen med Driftsgården og udgjorde samlet aktivitetsområdet Driftsenheden. 
*: + = Udgiftsbudget, (-) = Indtægtsbudget 
Kilde: Datatræk fra KMD Opus. 
 
Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings samlede driftsbudget er fordelt på 5 aktivitetsområder, og 
budgetbemærkningerne er derfor inddelt i de områder. I tabellen ovenfor fremgår budgetfordelingen mel-
lem de 5 aktivitetsområder.  
 
ANLÆG 
I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte 
anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad vedrørende anlæg.   
 
Tabel UNMG 4. Oversigt over Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings anlægsbudget 2019-2022 
Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. 

         

Budgetoverslagsår 
  2019 2020 2021 2022 

   Det skattefinansierede område:   ---- Netto ----- 

  Samlet udgifter U 91.450 112.874 60.600 54.600 

   Samlet indtægter I -1.950 -4.107 0 0 

         

  Natur og Miljø U 500 500 500 500 

        

UNGM 99 Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt  U 500 500 500 500 

          

  Veje 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 Genplantning af kommunale træer U 500 500 500 500 

UNMG 104 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 Pulje - 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 
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Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. 
         

Budgetoverslagsår 
  2019 2020 2021 2022 

   Det skattefinansierede område:   ---- Netto ----- 

UNMG 109 Pulje til forb. af fortove og cykelstier U 1.000 1.700 1.700 1.700 

UNMG 110 Pulje - Infrastrukturinvesteringer – byudvikling U 300 700 700 700 

UNMG 111  
Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Alle-
rød U 3.900 5.674   

 
Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Alle-
rød  I -1.950 -2.717   

UNMG 112 
Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af 
skråning U 1.200    

UNMG 113 Renovering af vejbrønde og vejstik U 800 800 800 800 

UNMG 114 Renovering af bro ved  Slangerupvej) U 4.300    

UNMG 115 Farum Hovedgade – Lillevangsvej  U 2.100    

 Farum Hovedgade  - Lillevangsvej U  -1.390   

UNMG 116 Vejbelysning – Energi og renovering  U 1.000 1.000 1.000 1.000 

UNMG 202 
Renovering af cykelstii Ryge Skovby og udskiftning 
af Poppe Alle 

 
U   

500   

UNMG 204 Nye el-målere U 1.500 1.500   

            

  Kommunale ejendomme U 62.300 90.850 46.250 40.250 

UNMG 119 
Øget energirenovering og etablering af alternative 
energiformer 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 122 
Tagrenovering og solceller (Hareskovskolen 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 vedlige-
hold U  6.000 6.000  

UNMG 214 
Reparation af facadepartier og vinduer på By-
bækskolen U 750 750   

UNMG 215 Furesøskolen – flytning til nye lokaler U 1.100    

UNMG 216 Ny skovbørnehave i Jonstrup I 2.000 2.500   
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Aktivitetsområde: Natur og Miljø 
 
Natur- og Miljøområdet varetager klima-, miljø- og naturopgaver samt en række planlægnings- og myndig-
hedsopgaver i relation hertil.  
 
Hovedopgaverne er: 
• Klimaplanlægning og udførsel af klimaindsatser 
• Agenda 21 aktiviteter, som skal bidrage til en bæredygtig udvikling  
• Naturpleje og naturgenopretning - på baggrund af Grøn Plan 
• Implementering af Vand- og naturplaner 
• Tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder 
• Tilsyn og administration efter naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, planloven og vandløbslo-

ven 
• Sagsbehandling og planarbejde vedrørende spildevand, jordforurening, grundvandskvalitet, vandind-

vinding, støj- og luftforurening samt landzonebestemmelser. 
 
Tabel UNMG 5. Budget til Natur og Miljø 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau 
samt i hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Aktivitetsområde: Natur og Miljø 
 

Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt 4.251 5.520 -1.782 3.738 3.738 3.738 3.738 
Naturbeskyttelse 748 1.754 -1.159 595 595 595 595 
Miljøbeskyttelse 752 604 -108 496 496 496 496 
Grøn Guide 687 688 0 688 688 688 688 
Øvrig Planlægning, undersøgelser m.v.  520 282 0 282 282 282 282 
EU-projekt – LIFE14 -34 515 -515 0 0 0 0 
Pulje –Bæredygtighed og klima 1.678 1.678 0 1.678 1.678 1.678 1.678 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus. 
 
Natur og miljø 
 

5.520 
-1.782 

   
 Naturbeskyttelse 

 
1.754 

-1.159 
Naturbeskyttelse omfatter beskyttelse af diverse naturtyper, naturgenopretning og plejeplaner 
m.m. 

 

  
00.38.50 Naturopgaver og miljø 294 

 Indeholder udgifter til naturgenopretning, hegning mv., som ligger udover almindelig 
drift.  

 

  
00.38.50 Naturprojekter – Furesø 1.460 

-1.159 
 Dækker driftsomkostninger til iltningsprojektet for Furesøen. Der er indgået en aftale 

med de øvrige kommuner, der støder op mod Furesø og med Furesø Egedal Spilde-
vand om deling af udgifterne.  
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 Miljøbeskyttelse mv. 604 

-108 
Miljøbeskyttelse omfatter virksomhedstilsyn, forureningsundersøgelser, analyser, agenda 21 
samt andre natur- og miljømæssige opgaver. 

 

   
00.52.80 Miljøinitiativpuljen 59 
 Det afsatte budget går til en miljøinitiativpulje, hvor borgere, miljøråd, interesseorga-

nisationer m.fl. kan ansøge om midler til miljøinitiativer. 
 

   
00.52.80 Øvrige foranstaltninger 396 
 Her afholdes udgifter til konsulentbistand, forureningsundersøgelser, tilsyn, agenda 

21 og særlige initiativer på natur- og miljøområdet. Undtaget er tilsyn med brugerbe-
talingspligtige virksomheder og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. 

 

   
00.52.80 Miljøsamarbejde 22 
 Indeholder kontingent til MILSAM, som er et natur- og miljøsamarbejde mellem nord-

sjællandske kommuner. 
 

   
00.52.87 Miljøtilsyn – Virksomheder 124 

-108 
 Her afholdes udgifter/indtægter i forbindelse med miljøtilsyn med brugerbetalings-

pligtige virksomheder. 
 

   
00.22.05 Farum Nordby – Grundvandsforurening  
 Budget til overvågning af grundvandforurening ved Farum Kaserne.  

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019-2022 er budgettet nulstillet jf. budget-
forslag ØU6 - Færre udgifter og flere indtægter. 

 

  
 
 Grøn guide 688 

Den Grønne Guide vejleder om miljøspørgsmål og afholder hvert år en række arrangementer 
som skal inspirere borgere, institutioner og foreninger til at handle mere miljørigtigt. 

 

  
00.52.80 Grøn Guide 688 
 Her afholdes de udgifter til den Grønne Guide, som Furesø Kommune finansierer.  

- Driftsramme 105 
- Lønsum 583 

 

 
 
 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 282 

 
   
00.52.89 Driftsramme 81 
 Indeholder udgifter til analyser m.v. på natur og miljøområdet.  
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00.52.89 Danmarks Miljøportal 98 
 Furesø Kommune bidrager til finansiering af Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljø-

portal drives og udvikles i et fælles offentligt partnerskab bestående af kommunerne 
ved KL, Miljøministeriet og regionerne. 

 

   
00.52.89 Vand og naturplaner 102 
 Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til nye opgaver i relation til vand- og naturplaner, som 

følge af nye opgaver i relation til Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om 
miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 
2016, bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. 
juni 2016 samt Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbe-
skyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2021, jf. § 37), varmeforsyningsloven). 

 

   
   
 Projekt EU-Life 515 

-515 
   
00.38.51 Projekt EU-Life 515 

-515 
 Furesø Kommune deltager i projekt EU-Natur 2000 EU-Life. Projektet løber i perioden 

2015 til 2021. Der er projektlagt med samlede udgifter på ca. 3,6 mio. kr. og en tilsva-
rende indtægter på ca. 3,6 mio. kr. over hele perioden. Det er EU midler, der finansie-
rer projektet. 
 
Såfremt der sker forskydninger i udgifts og indtægtsprofilen, vil det blive reguleret 
mellem årene i overførselssagerne. 

 

 
 
 Pulje – Grøn omstilling 1.678 
   
00.52.80 Pulje – Grøn omstilling 1.678 
 Budgettet anvendes til at realisere 2-årige handlingsplaner for grøn omstilling, herun-

der bæredygtighed og klima. Hovedfokus ligger i 2019-2020 på at understøtte bor-
gernes indsats for at fremme grøn omstilling, på økologi og rent drikkevand, at fort-
sætte kommunens interne miljø- og klimaambassadørordning og give den afsmitten-
de effekt uden for kommunens egen virksomhed, at fremme grøn mobilitet samt 
fremme af bæredygtighed på Flyvestationen. Budgettet anvendes også til fortsat at 
fremme energibesparelser hos borgere og virksomheder. Fundraising bidrager til at 
supplere Furesø Kommunes egne midler og indsats for grøn omstilling. 
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Aktivitetsområde: Veje og Trafik 
 
Aktivitetsområdet Veje og Trafik har primært ansvar for den kollektive trafik (Movia), vejbelysning samt 
vejafvandingsbidrag.  
 
Tabel UNMG 6. Budget til Veje og Trafik 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau 
samt i hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Aktivitetsområde: Veje og Trafik 
 

Netto 
Udgif-

ter 
Indtæg-

ter Netto ----- Netto ----- 
DRIFT i alt 31.976 32.726 -610 32.116 33.410 33.203 33.003 
Trafik – personale 
Tilskud til trafikselskabet (Movia) 
Vejbelysning 
Signalanlæg, udendørsbelysning m.v. 
Vejafvandingsbidrag  
Vejvedligeholdelsessystemet-Vejman 
Digital kortlægning (GIS) 
Afledt drift Flyvestation Værløse 
Grønne arealer Sydlejer 

407 
21.482 

6.029 
520 

2.360 
110 
469 
498 
102 

407 
21.468 

6.619 
526 

2.365 
110 
470 
503 
256 

0 
0 

-610 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

407 
21.468 

6.009 
526 

2.365 
110 
470 
503 
256 

407 
22.468 

6.003 
526 

2.365 
110 
470 
803 
256 

407 
22.468 

5.796 
526 

2.365 
110 
470 
803 
256 

407 
22.468 

5.596 
526 

2.365 
110 
470 
803 
256 

 

Note *: + = Udgifter; Minus (-) = Indtægter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus. 
 

 

Trafik 
 

32.725 
-610 

   
00.25.10 Trafik – Personale  
 Budget til løn til medarbejder der arbejder med trafikforhold. 407 
   
02.32.31 Tilskud til trafikselskaber (Movia) – Lokale busruter 20.878 
 Budgettet dækker tilskud til Movia for den almindelige busdrift i kommunen samt ud-

gifter til flextrafik samt administration. 
 
Furesø Kommunes busbestilling for 2019 har været behandlet politisk i UNMG i foråret 
2018. Movia har førstebehandlet budget 2018 i juni 2018. Samlet set er budgettet ned-
justeret med 570.000 kr. i 2019 i forhold til det oprindelige budgetgrundlag for 2019. 

 

   
02.32.31 Tilskud til trafikselskaber (Movia) – Flextur  590 
 Budgettet dækker tilskud til Movia for udgifter til flextur.  
   
02.28.11 Vejbelysning 6.619 
 Budget til drift af vejbelysningsanlæggene, herunder køb af el og til løbende vedlige-

hold.  
Fordeling af budget  
Drift, vedligehold m.v.  1.591 
El udgifter 4.521 
Indtægter fra Private -610 
Løn til kontraktopfølgning 507 

-610 
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Ved budgetvedtagelsen for 2018-2021 blev der indarbejdet en besparelse på vejbelys-
ningen på 0,2 mio. kr. i 2020 stigende til 0,4 årligt fra 2021. Besparelsen skal realiseres 
via energioptimering og renovering af vejbelysningen. Der er afsat anlægsmidler til 
investeringer i en modernisering af vejbelysningen i budget 2019. Idet anlægget er 
udskudt fra 2018 til 2019 er driftsbesparelsen ligeledes udskudt til at starte i 2021 i 
stedet for 2020. 
 
Fra oktober er 2018 er Citelum blevet ny leverandør af drift og vedligeholdelse af vej-
belysning i Furesø.  Ved budgetvedtagelsen 2019-2022 er der indarbejdet en besparel-
se på 0,1 mio. kr. på drift og vedligehold af vejbelysningen, som udmøntning af (ØU6) 
”Færre udgifter og flere indtægter”. 

   
02.28.11 El - Signalanlæg, udendørsbelysning m.v. 526 
 Der er afsat et budget til drift af signalanlæg, udendørsbelysning ved ejendomme mv. 

samt fartkontrol. 
 
Der er indarbejdet en besparelse på 47.000 kr. i 2019 og frem, som udmøtning af ØU3 
Reduceret prisfremskrivning. 

 

   
02.28.11 Vejafvandingsbidrag 2.365 
 Furesø skal betale vejafvandingsbidrag til Furesø Egedal Spildevand A/S. Det beregnes 

som maks. 8 pct. af Spildevandsselskabets anlægsbudget. Furesø Egedal Spildevand A/S 
har et årligt anlægsbudget på 25-30 mio. kr.  Furesø Kommunes maksimale og derfor 
budgetterede udgift til vejafvandingsbidrag vil derfor ligge mellem 2,0 og 2,4 mio. kr. 

 

   
06.45.51 Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN 110 
 Vejman anvendes til registrering og prioritering af vejvedligeholdelsen af de kommuna-

le vejstrækninger. 
 
Af budgettet dækker ca. 50.000 kr. udgifter til abonnement for vejportalen og de reste-
rende 50.000 kr. er budgetteret til Vejdirektoratets hovedeftersyn af vejene. 

 

   
06.45.51 Digital kortlægning 470 
 Systemet (GIS) anvendes til visning og håndtering af kort, luftfotos og data. En række 

plandata mv. er knyttet til kortet. Der er knyttet en række løbende driftsopgaver til 
ajourføring af kommunens grundkort. Desuden skal data og kortmateriale løbende 
opdateres og udvikles, så kommunen kan levere de nødvendige oplysninger til borgere 
og virksomheder samt sikre en effektiv sagsbehandling.  

 

   
00.22.05 Afledt drift Flyvestation Værløse 503 
 Kommunen samarbejder med de nye ejere om udvikling og drift af Værløse Flyvestati-

on. Budgettet skal dække udgifter til forbedringer i offentlighedens adgang og drift- og 
vedligehold af de bygninger og anlæg, som kommunen måtte overtage og anlægge til 
fritids-, kultur- og idrætsformål m.v. 
 
Der er ved vedtagelsen af budget 2019 omplaceret på 0,3 mio. kr. til Eventpuljen i 
2019, af det oprindelige budget i 2019 på 0,8 mio. kr. 
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00.22.01 Grønne arealer - Sydlejeren 256 
 Furesø Kommune har indgået aftale med Freja Ejendomme om kommunal overtagelse 

af et grønt område i Sydlejren til rekreative formål. Stier og grønne områder m.v. skal 
vedligeholdes. Der er budgetteret med 0,3 mio. kr. om året. 
 
Der er ved vedtagelse af budget 2019 indarbejdet en årlig besparelse på 75.000 kr. ved 
udmøntning af ØU6 ”Færre udgifter og flere indtægter”. 
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Aktivitetsområde: Driftsgården 
  
Aktivitetsområdet Driftsgården varetager driftsopgaver i forhold til ejendomme, udearealer, biler i forhold 
til: 
 
• naturbeskyttelse  
• transport og infrastruktur (ca. 164 km veje og ca. 52 km cykelstier),  
• idrætsanlæg 
• skoler og institutioner 
• forsyningsområdet  
• administrationsbygninger og kulturinstitutioner 
• skadedyr 
 
Driftsgården udfører mande- og maskintimer ved ejendomme, udearealer, biler m.v., som afregnes internt 
(planlagte opgaver). De Interne indtægter fra mande- og maskintimer er budgetlagt, og de tilsvarende ud-
gifter er budgetlagt på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og biler m.v.  
 
Driftsgården udfører også opgaver på bestilling (ikke planlagte opgaver) for institutioner, skoler, Kommuna-
le Ejendomme m.v. Det er opgaver, der bestilles særskilt udenfor det ”aftalte” og planlagte serviceniveau. 
Skoler, institutioner eller Kommunale Ejendomme finansierer disse ydelser af deres eget driftsbudget.  
 
Driftsgården udfører også opgaver i forhold til anlæg, som finansieres over anlægsbevillinger. Endvidere er 
Driftsgården udførende i forhold til Skadedyrsbekæmpelse. 
 
Driftsgården  46.093 

-3.467 
Driftsgården varetager drift af udearealer i forhold til ejendomme (skoler, institutioner, kulturhuse m.v.), 
grønne arealer, vejarealer, cykelstier, idrætsanlæg samt opgaver i forhold til forsyningsområdet m.v. Drifts-
gårdsgården modtager og følger også op på henvendelser via ”Borgertip”. 
 
Endvidere varetager Driftsgården drift og vedligehold i forhold til hele kommunens bil og maskinpark. 
 
Driftsgården er opdelt i fire områder, henholdsvis værksted, gartner, entreprenør samt et område der vare-
tager den daglige drift af kommunens genbrugsstationer og skadedyrsbekæmpelse m.v. 
 
 
Tabel UNMG 7. Driftsgården 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau 
samt i hele 1.000 kr. 

Korr. bud-
get 2018 

Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Aktivitetsområde: Driftsgården 
 

Netto Udgifter 
Indtæg-

ter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt 42.021 46.093 -3.467 42.627 42.957 42.957 42.945 

Driftsgården 
Ejendomme, grønne arealer, veje 
m.v.* 

24.603 
17.418 

27.238 
18.856 

-3.467 
0 

23.771 
18.856 

25.101 
18.856 

24.101 
18.856 

24.089 
18.856 

Note: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
*Budget til mand- og maskintimer som Driftsgården udfører i forhold til de enkelte ejendomme, udearealer, vejarealer m.v. som 
afregnes internt (planlagte opgaver). 
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Administration 
 

3.720 
-1.173 

 
02.22.05 Personale 883 
 Budget til løn til administrativt personale på Driftsgården.  
   
00.25.10 Overtagelse af udvendig vedligehold – Ophør af COOR Managment 1.419 
 Aftalen med COOR-management om drift- og vedligehold af en række ejendomme i 

Farum er opsagt. Som følge heraf skal Driftsgården fremadrettet varetage udvendig 
vedligehold ved ejendommene. Bevillingen på 1,4 mio. kr. årligt skal primært gå til løn 
til gartnere, vintervedligeholdelse, maskiner m.v. Budgettet er pt. placeret i en central 
pulje, men vil blive fordelt i forbindelse med budgetopfølgning i 2019. 

 

   
00.25.10 Indtægter fra interne ikke-planlagte opgaver -1.173 
 Indtægterne omfatter afregning for arbejder ud over den normale planlag-

te/budgetterede drift i Driftsgården. Det kan være arbejder udført for private borgere, 
anvist af visitationen eller internt udført arbejde for institutioner, skoler m.v., hvor der 
afregnes særskilt. Endvidere kan det være afregning for arbejder udført med finansie-
ring fra en anlægsbevilling.  

 

   
02.22.05 Driftsramme – i øvrigt 1.418 
 Kontoen indeholder udgifter til beklædning, trivsel, uddannelse og drift i forhold til 

ansatte ved Driftsgården. Hertil indeholder budgettet udgifter til drift og indvendig 
vedligeholdelse af Driftsgårdens bygninger og pladser.  

 

   
Entreprenører (Drift af kommunale veje) og vintertjeneste 
 

18.961 
 

Entreprenørområdet arbejder med vejvedligeholdelse, vejrenholdelse, rensning af rendestensbrønde, ved-
ligeholdelse af vejinventar (skilte, bænke m.m.) og snerydning /glatførebekæmpelse af kommuneveje, of-
fentlige stier og p-pladser mv. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter en vedtaget snerydnings-
plan.  
 
Vedligeholdelse af det kommunale vejnet sker bl.a. ved tæt koordinering med den 3-årige vejslitageplan 
(Asfaltplanen). 
 
En del af budgettet på entreprenørområdet anvendes på eksterne leverandører, der leverer opgaverne 
efter udbud af de enkelte opgaver. For eksempel indgås der 3-årige aftaler i forhold til asfaltarbejde, og der 
er ligeledes udbud i forhold til køb af salt og vejskilte. Endvidere anvendes der eksterne leverandører i for-
hold til vintertjeneste.  
   
02.22.01 Personale 6.191 
 Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af entreprenørområdet. Der er afsat løn-

ninger til en vejformand og 13 årsværk. Arbejdet omfatter primært drift og vedligehold 
af veje m.v. Hertil kommer, at medarbejderne deltager i forbindelse med vintertjene-
ste samt er fleksible i forhold til at levere timer vedrørende de øvrige driftsområder 
under Driftsgården. 
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02.28.11 Vejvedligeholdelse i alt: 6.491 
 Broer/tunneller 900 
 Kontoen indeholder udgifter til almindelig drift og vedligehold på ca. 34 bygværker. 

Ved større reparationsarbejder søges en særskilt anlægsbevilling.  
 
Ved budgetvedtagelse 2019 blev det besluttet at reducere budgettet til Broer og tun-
neller med 100.000 kr. 2019, som udmøntning af ØU6 ”Færre udgifter og flere indtæg-
ter”. 

 

   
 Færdselsregulering 1.317 
 Kontoen indeholder udgifter til signalanlæg, vejstriber, vejskilte, autoværn og andet 

vej-inventar. 
 

   
 Vedligehold af busstoppesteder (Movia) 97 
 Kontoen indeholder udgifter til renholdelse omkring bus-læskure.  
   
 Vejvedligeholdelse 4.177 
 Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af vejbaner (ca. 164 km), cykel-

stier (ca. 52 km), fortove, offentlige parkeringspladser, Værløse Bymidte samt afvan-
dingsriste/brønde. Driftsgården understøtter anlægsbudgettet til asfalt med 800.000 
kr. fra denne konto. 

 

   
 Afledt drift vedrørende Supercykelstier 253 
 Der er i 2018 samlet budgetlagt med 450.000 kr. til løbende drift- og vedligehold af 

supercykelstier. Heraf er 150.000 kr. overført til løn til mandetimer. 
 
Ved budgetvedtagelse 2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til drift- og vedli-
gehold af supercykelstier med årligt 50.000 kr., som udmøntning af ØU6 ”Færre udgif-
ter og flere indtægter”. 

 

  
 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Samlet bevilling til afledt drift af Supercykelstier 403 403 403 403 

Løn (entreprenør) 150 150 150 150 

Øvrig afledt drift 253 253 253 253 
 

 

   
02.28.14 Vintertjeneste (glatførebekæmpelse) 6.025 
 Driftsgården varetager vintervedligeholdelse. Der budgetteres med, at der anvendes 

8.925 mandetimer (normaltimer) af Driftsgårdens medarbejdere til vintervedligehold. 
Hertil kommer mandetimer fra eksterne leverandører. 
 
De år, hvor der ikke er behov for så mange timer, udfører Driftsgårdens medarbejdere 
andre opgaver. Omvendt vil der i år med stort behov for vintertjeneste, herunder glat-
førebekæmpelse, blive anvendt mere end det budgetterede antal timer. De timer ta-
ges fra andre opgaver, som nedprioriteres i de år. 
 
En del af arbejdet på vintertjeneste varetages af eksterne leverandører efter udbud af 
opgaverne. 
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 Personale (vagttillæg) 677 
 Budget til medarbejdernes overenskomstmæssige løntillæg for arbejde udenfor nor-

mal arbejdstid. 
 

   
 Fasteudgifter 1.801 
 Kontoen indeholder budget til bl.a. salt og det eksterne glatføreberedskab (kontrakter) 

og omkostninger til udkald. Der er her efter udbud kontrakt med 4 eksterne entrepre-
nører. 
 
Ved budgetvedtagelse for 2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til faste ud-
gifter til vintertjeneste med årligt 300.000 kr., som en del af udmøntning af ØU6 ”Fær-
re udgifter og flere indtægter”. 

 

   
 Udgiftsbudget til Mande- og maskintimer vedrørende Vintertjeneste 3.547 
 Maskintimer (ca. 6.000 timer af timerpris på 69 kr.) 415 
 Mandetimer (budgetteret 8.900 normaltimer af 352 kr.)  3.133 

 
 
Gartner 
 

14.625 

Gartnernes arbejde omfatter primært drift og vedligehold af åer og vandløb, parker, natur samt grønne 
områder omkring ejendomme, vejrabatter og torve m.v. 
 
For andre udvalg plejes de grønne arealer på idrætsanlæg, skoler, biblioteker, børneinstitutioner og andre 
kommunale ejendomme. Herudover arbejder Gartnerområdet sammen med Entreprenørområdet om ren-
holdelse, snerydning og glatførebekæmpelse.  
 
00.28.20 Personale 10.325 
 Budget til lønudgifter på gartnerområdet. Der er afsat lønninger til en overgartner og 

ca. 22 årsværk, herunder 4 sæson årsværk og hertil kommer særligt aflønnede medar-
bejdere. Medarbejderne arbejder primært på gartnerområdet, men deltager endvide-
re i forbindelse med vintertjeneste og er fleksible i forhold til at levere timer vedrøren-
de de øvrige driftsområder under Driftsenheden. 

 

   
00.28.20 Friarealer og parker 894 
 Arealerne, der vedligeholdes, ligger i hele kommunen, de største er: Nørreskovpark, 

Kumbelhaven, Fredtofteparken og områderne ved Hesteskoen og øvrige grønne områ-
der, dog ikke vejrarealer. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere og eksterne 
entreprenører. 
 
Budgettet er til finansiering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt mindre 
ny-anlæg, ekskl. lønninger. 

 

   
02.28.11 Græs og beplantning ved vejarealer 2.181 
 Kontoen indeholder udgifter til gartnerarbejde og renholdelse på de arealer, der er en 

del af vejanlægget.  
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Der anvendes eksterne entreprenører i forbindelse med slåning af bl.a. græsarealer og 
mindre omlægning af anlæg m.v. 
 
Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til Græs og 
beplantning ved vejarealer med 100.000 kr. 2019, som en del af udmøntning af ØU6 
”Færre udgifter og flere indtægter”. 

   
00.38.50 Naturområder 361 
 Her afholdes udgifter til entreprenører og materialer i forbindelse med naturpleje og 

publikumsfaciliteter i naturområderne. Bl.a. Skaldepanden, Oremosen, Præstesøen, 
Baunesletten, Farum Skov og Søndersø. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejde-
re og eksterne entreprenører. 

 
Som et led i naturplejen holdes kvæg. Indtægten ved salg af kød fra slagtede lam/kalve 
modsvarer omkostningerne til foder, dyrlæge, medicin, slagtning mv. 

 

   
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 308 
 Furesø Kommune har indgået aftaler med Ballerup, Allerød og Herlev om en deling af 

den praktiske vedligeholdelse af bl.a. de tidligere amts-vandløb. Udgifterne til vedlige-
holdelsen fordeles efterfølgende mellem de fire kommuner efter en fordelingsnøgle 
baseret på vandløbslængder. 
 
Beløbet dækker udgifter til vedligeholdelse af kommunens vandløb Hestetangs Å, 
Vassingerød løbet, Snarevadsgrøften, Bunds Å, Jonstrup Å og Tibberup Å. Med undta-
gelse af størstedelen af Tibberup Å er vandløbene grænsevandløb til Egedal, Ballerup 
og Allerød Kommuner.  Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere. 

 

   
00.28.20 Arealer ved Søndersø 151 
 Budget til drift og vedligehold af arealer ved Søndersø. Budgettet vil på sigt blive over-

ført til Naturområder. 
 

   
00.28.20 Farum Nordby 405 
 Budget til drift og vedligehold af arealer ved Farum Nordby.  
 
 

  

Værksted 10.778 
 

Værkstedet er et serviceorgan for Furesø Kommune. Værkstedets primære opgave er reparationer, tilsyn 
og udbedring af skader på alle kommunens køretøjer og maskiner. Det omfatter Driftsgårdens biler og ma-
skiner samt servicefunktion for hjemmeplejen, rådhusene, bibliotekerne, plejehjemmene m.fl. i forhold til 
deres biler m.v. Hertil varetager Værkstedets medarbejdere ”pladsmandsarbejde” på Driftsgården og har 
en depotfunktion i forhold til arbejdsbeklædning for Driftsgårdens ansatte. 
 
Værkstedet fungerer også som rådgiver i forhold til decentrale enheders køb af biler. Og i de kommende år 
vil Værkstedet have fokus på omstilling til mere klimavenlige maskiner og biler, herunder el-biler, samt 
optimering af kommunens samlede bilpark (Fleetmanagement). 
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Det overordnede mål for værkstedets arbejde er, at alle kommunens køretøjer og maskiner til enhver tid er 
i lovlig og driftssikker stand. 
 
Værkstedet vedligeholder i alt ca. 550 enheder fra den største fejemaskine til den mindste kædesav.  
 
Når værkstedet arbejder for andre end Driftsgårdens budgetområde udfærdiges faktura på arbejdstimerne 
og reservedele/forbrugsvarer. 
  
02.22.01 Personale 3.781 
 Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af værkstedet. Der er afsat lønninger til en 

værkfører og 5 årsværk samt til særligt aflønnede medarbejdere.  
 

   
02.22.01 Vægtafgift 506 
 Budgettet dækker udgifter til vægtafgift og grønne afgifter.  
   
02.22.01 Brændstof 837 
 Budgettet dækker udgifter til olie, brændstof, drivmidler og grønne afgifter.  
   
02.22.01 Varekøb vedr. Værksted 2.251 
 Budget dækker indkøb af reservedele m.v. til drift- og vedligehold af kommunens biler 

og maskiner. 
 

   
02.22.01 Erhvervsaffaldsgebyr 387 
 Budgettet til erhvervsaffaldsgebyr for kommunens erhvervskøretøjer.  
   
02.22.01 Anskaffelser vedr. værksted 1.913 
 Budgettet dækker udgifter til anskaffelser af nye biler og maskiner.  
   
02.22.01 Drift og vedligehold af bil er Hjemme- og Sygeplejen m.v. (USS) 1.199 
 Budget til drift- og vedligehold af biler til hjemme- og sygeplejen m.v. under USS. Det 

drejer sig om 23 hjemmeplejebiler, 6 biler til visitationen, 2 biler til genoptræningsen-
heden samt 3 større kassebiler til hjælpemiddelcentralen Budgettet dækker finansie-
ring af mandetimer og reservedele i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på bi-
lerne. Budget dækker ikke drift af et større antal biler eller til investeringer i nye biler. 

 

   
02.22.01 Budget til mandetimer til reparation mv. på alle maskiner 3.355 
 Der er budgetteret med, at der anvendes 9.530 mandetimer på drift og vedligehold på 

maskinparken samt drift af Driftsgården. Timeprisen udgør 352 kr. 
 

   
02.22.01 Indtægtsbudget vedrørende brug af maskintimer -3.450 
 Der er budgetteret med interne indtægter for brug af maskinerne i ca. 50.000 timer til 

en timepris på 69 kr. 
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Genbrugsstationer, rotter m.v. -751 

 
Området arbejder med vedligeholdelse, renholdelse, ukrudtsbekæmpelse/brænding, grøn aktivering, drift 
af kommunes genbrugsstationer, vedligeholdelse af idrætsbaner i hele kommunen samt rottebekæmpelse. 
Herudover samarbejder området med Entreprenør- og Gartnerområdet omkring snerydning og glatførebe-
kæmpelse.  
 
Rottebekæmpelsen sker i henhold til de servicemål der er vedtaget i kommunalbestyrelsen. 

 
02.22.01 Personale 7.979 
 Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af genbrugspladser, rottebekæmpelse mv. 

Der er afsat lønninger til en driftsleder og 17 årsværk.  
 

   
00.38.50 Projekt – EU-støtte naturpleje 107 
 Der er bevilget 0,1 mio. kr. til naturpleje. Bevillingen er finansieret af et årligt til skud 

fra EU til naturpleje på et tilsvarende beløb. 
-106 

   
02.22.01 Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende idrætsområdet -2.828 
 Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende idrætsan-

læg.  
 

   
02.22.01 Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende forsyningsområdet -5.912 
 Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende forsynings-

området.  
 

  
 
Driftsgården: Intern Indtægtsbevilling for budgetlagte mandetimer på ejendomme, udearealer 
m.v. 

-22.308 

Der afregnes internt for Driftsgårdens planlagte mande- og maskintimer. De interne indtægter er 
beregnet på grundlag af 44,5 årsværk, der hver udfører ca. 1.425 mandetimer årligt til en timepris 
på 352 kr. i 2019. 
 
Det er kun helårspersoner, der arbejder med den planlagte drift der er budgetlagt indtægter for 
her. Indtægter for projekter er budgetlagt under Driftsgården – Administration (Indtægter fra 
interne ikke-planlagte opgaver). 
 

 

Internet budget til  mande- og maskintimer udført af Driftsgården på ejendomme, udearealer, 
veje mv. 

18.856 

Her er budget til udkontering af timer (mande- og maskintimer), der udføres ved ejendomme og udearea-
ler. Forbruget konteres på den bygning, hvor arbejdet udføres. 
   
00-06 Forbrug af Mandetimer på alle ejendomme, udearealer m.v. 15.821 
 Der er budgetteret med, at Driftsgården leverer 88.350 mandetimer i alt, heraf er 

21.375 til forsynings- og idrætsområdet og 3.600 timer til ikke planlagt projekter (in-
tern afregning). 
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De øvrige ca. 63.375 timer anvendes i forhold til ejendomme, udearealer, vintertjene-
ste og mandtimer i forhold til maskiner m.v. Med en udgift på 352 kr. pr. budgetteret 
time, giver det et udgiftsbudget på ejendomme og udearealer på 15.821 mio. kr. 

   
00-06 Forbrug af Maskintimer på alle ejendomme 3.035 
 Budgettet her er til ca. 50.000 maskintimer brugt i forbindelse med Driftsgårdens ar-

bejder på ejendomme, udearealer m.v. Timeprisen udgør 69 kr. i 2019. 
 

 
Skadedyrsbekæmpelse og indsamling af bærbare batterier 2.132 

-2.186 
Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse samt indtægter og udgifter i 
forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og 
akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. 
   
00.52.85 Indsamling af batterier 110 
 Bevillingen er til udgifter i forbindelse med indsamlingen af batterier fra opsatte be-

holdere ved kommunens kuber og skraldespande i hele kommunen. 
 
Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev det besluttet, at reducere budgettet med 69.000 
kr. i 2019 og frem, som en del af udmøntning af ØU3 ”Reduceret Prisfremskrivning og 
ØU6 Færre udgifter og flere indtægter”. 

 

  
00.55.93 - 002 Skadedyrsbekæmpelse  
Furesø Rottebekæmpelses formue forventes at udgøre 0,777 mio. kr. ved udgangen af 2021.  
  
Driftsramme  
Indkøb af fælder, gift m.m., samt uddannelse af personale. 538 
   
Mandetimer - Driftsgården 1.136 
Indeholder lønudgifter til egne folk til arbejde med rottebekæmpelse.  
  
Overførte administrationsudgifter 350 
Indeholder andel af kommunens udgifter til løn, kontorhold og IT.  
   
Brugerbetalinger/indtægter -2.186 
Indeholder gebyrindtægter. I 2019 opkræves 0,0425 promille af ejendomsværdien.  

 
  
Tabel UNMG 8. Udvikling i Furesø Rottebekæmpelses formue 

I 1.000 KR.                 2019                 2020                 2021                2022 
Primo saldo -190 -354 -518 -682 
Anlæg 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
Anlæg i alt 0 0 0 0 
Drift 
Udgifter 2.022 2.022 2.022 2.022 
Indtægter -2.186 -2.186 -2.186 -2.186 
Drift i alt -164 -164 -164 -164 
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Ultimo saldo -354 -518 -682 -846 
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Aktivitetsområde: Kommunale Ejendomme 
Kommunale Ejendomme varetager bygningsvedligehold og ejendomsdrift på eget og lejet bygningsareal 
generelt i forhold til de ca. 200 ejendomme og ca. 270.000 m2, som kommunen råder over.  
 
Kommunale Ejendommes primære opgave er at varetage ejendomsadministration, drift, vedligehold og 
sikkerhed, samt om-, til- og nybyggeri. Opgaverne varetages i tæt samarbejde med brugerne. Kommunale 
Ejendomme fører dagligt tilsyn med bygningerne herunder bl.a. energiforbruget, sikkerhed og bygningsved-
ligehold.  
 
I forhold til nye anlæg involveres Kommunale Ejendomme i vurdering af den fremtidige driftsudgift. 
 
Kommunale Ejendomme er fagligt og budgetmæssigt inddelt i 4 budgetområder samt et tværgående.  
 
• Ejendomsdrift og vedligehold 
• Teknisk Service (pedeller og betjente) 
• Servicehåndværkere 
• Servicevagten 
 
Tabel UNMG 9. Kommunale ejendomme 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau 
samt i hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
Aktivitetsområde: Kommunale ejen-
deomme 

 
Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt 118.596 125.715 -9.701 116.014 115.787 113.989 111.887 

Ejendomsdrift og vedligehold 
Teknisk Service 
Servicevagt 
Servicehåndværker 

97.275 
17.044 

4.192 
85 

104.668 
16.816 

4.152 
78 

-9.701 
0 
0 
0 

94.967 
16.816 

4.152 
78 

94.740 
16.816 

4.152 
78 

92.942 
16.816 

4.152 
78 

90.846 
16.816 

4.152 
78 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
Fra 2019 hører Teknisk Service, Servicehåndværkere og Servicevagt under Kommunale ejendomme. 

 
 
Ejendomsdrift og vedligehold 

 
104.668 

-9.701 
 
Tabel UNMG 10. Ejendomsdrift og vedligehold 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
Aktivitetsområde: Ejendomsdrift og vedli-
gehold 

 
Netto Udgifter 

Indtæg-
ter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt 97.275 104.668 -9.701 94.967 94.740 92.942 90.846 

Vedligehold 
Faste Ejendomsudgifter 
Miljø (Ejendomme) 
Facility management (fælles drift) 
Rengøring (Centralt) 
Service (Centralt) 
Forsyning (Centralt) 
Ejendomsfordelt forsyning (husleje, rengø-

26.409 
6.112 
1.445 
4.596 
2.201 

0 
0 

56.511 

27.175 
863 

1.451 
4.591 
2.415 
1.365 

104 
66.704 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-9.701 

27.175 
863 

1.451 
4.591 
2.415 
1.365 

104 
57.003 

27.466 
1.465 
1.451 
4.591 
2.415 
1.365 

104 
55.883 

27.466 
367 

1.451 
4.591 
2.415 
1.365 

104 
55.183 

27.466 
-633 

1.451 
4.591 
2.415 
1.365 

104 
54.088 
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Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
Aktivitetsområde: Ejendomsdrift og vedli-
gehold 

 
Netto Udgifter 

Indtæg-
ter Netto ----- Netto ----- 

ring, ejendomsskat, energi m.v.)**  
Note *: + = Udgifter; Minus (-) = Indtægter. 
** Ejendomsfordelt Forsyning: Dækker budget til fast ejedomsdrift, der er budgetteret konkret på de enkelte ejendomme. 
*** Der er justeret på strukturen, og som følge heraf er der omplaceret budget mellem 2018 of 2019 på de forskellige budgetom-
råder indenfor Ejendomsdrift og vedligehold. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus. 
 
Vedligehold m.v. 
 

27.175 

Kommunale Ejendomme laver hvert 4 år et grundigt bygningssyn for alle ejendomme og herudover er de 
løbende i dialog med ejendomsbrugerne om vedligeholdelsesbehov. På baggrund af bygningssynet og den 
løbende dialog og tilsyn udarbejdes der en prioriteret plan for vedligehold for hver bygning. Det er Kom-
munale Ejendomme, der disponerer og igangsætter bygningsvedligehold.  
 
Der er samlet set et driftsbudgetteret på 24,5 mio. kr. til bygningsvedligehold under Ejendomsdrift og vedli-
gehold. 

 
Fordeling og disponering af vedligeholdelsesbudgettet (drift) 

Område Disponeret til Bygnings-
vedligehold (mio. kr.) 

Budgetlagt 
Pct. fordeling 

Skoler 12,3 50,0 

Daginstitutioner 4,9 20,0 

Andre bygninger 7,3 30,0 

I alt mio. kr.* 24,5 100,0 

 

Langt hovedparten af driftsbudgettet til bygningsvedligehold anvendes til akut vedligehold og en mindre 
del til planlagt vedligehold. Større planlagte vedligeholdelsesarbejder finansieres af anlægsbevillinger. 
 
Decentrale vedligeholdelsesmidler til almindelig vedligehold: 
Udover de ca. 24,5 mio. kr. til bygningsvedligehold er der afsat ca. 4,6 mio. kr. til almindelig indvendig ved-
ligehold (indvendig maling m.v.). Midlerne til almindelig indvendig vedligehold disponeres af bygningsbru-
gerne, det er budgetlagt decentralt under den enkelte institutions budget på de øvrige fagudvalg. Der er i 
forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 vedtaget en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. på decentral 
indvendig vedligehold. Efter besparelsen udgør det ca. 4,3 mio. kr. 
   
00-06 Pulje til bygningsvedligehold 24.516 
  Budgettet til bygningsvedligehold udgør samlet 24,5 mio. kr. Budgettet anvendes på 

alle kommunens bygninger. Arbejdet prioriteres i forhold til bygningstilsynet jf. oven-
for. Ca. 60 % af pengene går til akut vedligehold (nedbrud, arbejdsmiljø, påbud, sikker-
hed) de resterende bruges til planlagt vedligehold. 
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Budgettet til bygningsvedligehold er i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 
reduceret med samlet 1,2 mio. kr. i 2019 fra 2020 udgør den årlige besparelse 0,9 mio. 
kr. (UNMG1, UNMG119, ØU3).  

   
06.45.51 DBD samt andre IT systemer 175 
 Systemet anvendes til registrering af de kommunale ejendommes tilstand og vedlige-

holdelsesbehov.  
 

   
00.25.10 Faste servicekontrakter (alarmer m.v.) 2.484 
 Udgifter til alle former for servicekontrakter i kommunale ejendomme. Alle aftaler 

udbydes, kontrolleres og overvåges samlet. Der sker i tæt dialog med indkøbsfunktio-
nen. 
 
Budgettet til faste servicekontrakter omfatter alle servicekontrakter herunder på alle 
alarmer, servicekontrakter på elevatorer, filtre i ventilationsanlæg, hårde hvidevarer, 
gasfyr m.v.  
 
Der er indarbejdet en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. i forbindelse med vedtagelse af 
budget 2019-2022 til udmøntning af besparelses- og effektiviseringsforslag UNMG1. 

 

   
Faste Ejendomsudgifter 
 

863 

 
00.25.10 Huslejetab som følge af forventede solgte ejendomme 483 
 Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 afsat 0,5 mio. kr. i 2019 til 

forventet indtægtstab som følge af salg af ejendomme. 
 
Månedalstien 6 (Københavns Kommune) og Bymidten 41/61 samt 90/112 (Nordea 
Erhverv), der er udlejet forventes solgt i 2019. Der vurderes samlet i 2019, at ville give 
en tabt huslejeindtægt på 0,5 mio. kr. 

 

   
00.25.10 Drift af kommunale ejendomme 251 
 Kommunen har effektiv ejendomsdrift som en højt prioriteret strategi. Bevillingen skal 

bl.a. bruges til analyser, der kan forbedre muligheden for, at der kan træffes beslutning 
om køb og salg af fast ejendom, som led i en langsigtet strategi. 

 

   
05.25.14 Afledt drift af nye institutioner Budgetvedtagelsen 2017 og 2019 1.008 
 Der er etableret en ny institution ved Farum Nordby der blev ibrugtaget ultimo 2018 og 

der skal etableres en ny institution i Hareskov, der forventes ibrugtaget i 2019.  
 
Ved vedtagelsen af budget 2019-2022 er der indlagt 120.000 kr. årligt til afledt drift af 
en skovbørnehave i Jonstrup. 
 
Budgettet er til afledet drift til rengøring, energi og vand, vedligehold m.v. Budgettet 
udgør samlet 1,0 mio. kr. i 2019 og stiger i overslagsårene og udgør 2,0 mio. kr. fra 
2020. 
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05.28.21 Afledt drift af anlæg af Familiehuset (ny lokalisering)  81 
 Der er budgetlagt 80.000 kr. til afledt ejendomsdrift i forbindelse med ny lokalisering af 

Familiehuset. 
 

   
05.25.14 Afledt drift af anlægget ”kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet (BSU210) 132 
 På baggrund af befolkningsprognosen fra marts 2017 er der udarbejdet en udbyg-

ningsplan på daginstitutionsområdet. Der er budgetteret med øget afledt ejendoms-
drift i 2018 på 33.000 kr. stigende til 130.000 kr. i 2019 og frem. 

 

   
00.25.10 Faste servicekontrakter (alarmer m.v.) 108 
 Budget til faste alarmer. Skal omplaceres til det øvrige budget til faste alarmer se oven-

for.  
 

   
Budgetvedtagelsen 2019-2022 Besparelser og effektiviseringer -1.200 
   
 UNMG1 Arealoptimering og FM -900 
 Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 indarbejdet en besparelse 

på 0,9 mio. kr. i 2019. Besparelsen skal udmøntes ved arealoptimering m.v. Besparel-
sen stiger i overslagsårene og udgør 1,2 mio. kr. fra 2022. 

 

   
 ØU3 Decentral indvendig vedligehold -300 
 Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 indarbejdet en besparelse 

på 0,3 mio. kr. årligt. Besparelsen udmøntes ved at reducere budgettet til almindelig 
indvendig vedligehold, der ligger decentralt på bygningerne (på fagudvalgene).  Efter 
besparelsen udgør budgettet ca. 4,4 mio. kr. 

 

   
 ØU6 Øget huslejeindtægt fra 2021 0 
 Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 indarbejdet en øget forven-

tet huslejeindtægt fra 2021 på 1,0 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. i 2022. 
 

 
Miljø (Ejendomme) 
 

1.451 

Kommunale Ejendomme varetager den overordnede energistyring. Det omfatter opfølgning på det samlede 
energi- og vandforbrug i kommunen, rådgivning overfor forbrugsstederne herunder skoler, institutioner 
m.v. vedrørende energi, tilsyn med de tekniske anlæg. Kommunale ejendomme foretager endvidere tekni-
ske tilretninger på de enkelte afmålingssteder. 
 
Kommunale Ejendomme varetager herudover udviklingsopgaver fx i forhold til udførsel af de lovpligtige 
energimærkninger, ansvar for opfyldelse af målsætningerne fra de vedtagne planer for kommunale ejen-
domme og prioritering af bygningsvedligehold i forhold til energibesparelseshensyn. 
 
Kommunen anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus. Keep Fokus giver mulighed for tæt styring af 
energi- og vandforbrug og medvirker bl.a. til: 
 
• at synliggøre energi- og vandforbruget løbende 
• at indarbejde alarmgrænser, der kan advisere så snart, der er uregelmæssigheder i forbruget 
• at sammenligne nøgletal institutioner og bygninger imellem indenfor kommunen samt i forhold til an-

dre kommuner og Energistyrelsens nøgletal 
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• at man umiddelbart kan se virkningen af energibesparende foranstaltninger på forbruget på den enkel-
te institution, skole eller kommunale bygning 

• Keep Fokus giver endvidere et godt udgangspunkt til udarbejdelse af grønne regnskaber. 
 
Der er udpeget en energiansvarlig (energiambassadør) for hver bygning. De energiansvarlige skal holde øje 
med energiforbruget i tæt samarbejde med Kommunale Ejendomme, og de får besked så snart, der er ure-
gelmæssigheder i forbruget i forhold til det forventede forbrug. 
 
Det samlede tværgående energi- og vandbudget udgør samlet 27,2 mio. kr. (netto) i 2019.  
   
 Keep Focus (energiovervågning) 1.451 
 Budget til drift af Keep Focus (energiovervågning) og CTS-anlæg (varmestyring).  

 
 
Facility Management (fælles drift) 
 

4.591 

 Personale 4.591 
 Budget til løn til Facility management.  

 
 
Rengøring (Centralt budget) 
 

2.415 

   
00.25.10 Central rengøringspulje, måtteservice og vinduespolering 2.205 
 Budget til centrale udgifter til rengøring. Det omfatter hovedrengøring, måtteservice 

og vinduespolering. 
 

   
00.25.10 Graffitibekæmpelse 210 
 Her afholdes udgifter i forbindelse med graffitibekæmpelse på kommunale bygninger 

m.v. Der arbejdes i forhold til graffitibekæmpelse med en politisk målsætning om nul-
tolerance. 

 

   
Service (Centralt budget) 
 

1.365 

06.45.50 Sikring og overvågning af kommunale ejendomme – Risikostyring (tidl. anlæg) 1.365 
 Budgettet anvendes primært til forebyggende sikringstiltag på ejendomme, som udvi-

delse af brandalarmeringsanlæg, adgangskontrol, TV-overvågning og tyverialarmer mv. 
  
Af budgettet er 0,3 mio. kr. disponeret til vagttillæg til Kommunevagten, som er vagt-
havende uden for kommunens åbningstid. 
  
Risikostyring danner baggrund for prioriteringen af sikringstiltag, ud fra kommunens 
overordnede forsikring- og sikringspolitik. Furesø Kommune har arbejdet målrettet 
med risikostyring de sidste 5 år, hvilket har medvirket til en reduktion i skades- og for-
sikringsomkostninger. 
  
Sikringsopgaver og skadesforebyggelse er organiseret i Kommunale Ejendomme. 
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Der er indarbejdet en årlig besparelse på 50.000 kr. her i forbindelse med vedtagelse af 
budget 2019-2022 til udmøntning af besparelses- og effektiviseringsforslag ØU6. 

   
Forsyning (Centralt budget) 
 

104 

02.22.01 Indsamling af genanvendelige materialer 104 
 Budget til dækning af indsamling af genanvendelige materialer.  
   

 
 
Ejendomsfordelt forsyning  66.704 

-9.701 
Budgetområdet Ejendomme er et tværgående budgetområde, der omfatter de områder, hvor der er bud-
getteret konkret på den enkelte ejendom. Det gælder afledte driftsudgifter som energi- og vandbudgetter, 
husleje, ejendomsskatter m.v. 
 
Budgettet udgør samlet 57,0 mio. kr. (netto) i 2019. Se fordelingen af budgettet nedenfor.  
 
 
Tabel UNMG 11. Budget til ejendomme 2019-2022 og korrigeret budget 2018.  

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 
Ejendomme (ejendomsfordelt budget til 
husleje, rengøring og energi m.v.) 

 
Netto 

Udgif-
ter 

Indtæg-
ter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt 56.511 66.704 -9.701 57.003 55.883 55.183 54.088 
Rengøringskontrakter 
Husleje / forpagtningsindtægter m.v. 
Skatter, afgifter og renovation 
Energi- og vandudgifter 
Indv. vedligehold, servicekontrakter m.v. 
Øvrig bygningsdrift 

16.980 
6.646 
3.350 

28.136 
1.017 

382 

17.010 
15.522 

3.208 
28.032 

487 
2.445 

0 
-8.881 

0 
-821 

0 
0 

17.010 
6.642 
3.208 

27.211 
487 

2.445 

17.010 
6.642 
3.208 

26.091 
487 

2.445 

17.010 
6.642 
3.058 

25.641 
487 

2.345 

17.010 
6.642 
3.058 

25.191 
487 

1.700 
Note *: + = Udgifter; Minus (-) = Indtægter. 
Kilde: Datatræk i KMD Opus. 
 
00-06 Samlet budget til kontraktbundet rengøring 17.010 
 Samlet budget til kontraktbundet rengøring i hele kommunen. Kontraktbundet rengøring 

er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. Budgettet udgør samlet 17,1 mio. 
kr. 
 
Kommunale Ejendomme varetager driften af rengøringskontrakterne, herunder den 
daglige dialog mellem bygningsbrugerne, servicelederne og rengøringsselskabernes til-
synsførende.  
 
Der blev i 2015 efter udbud indgået kontrakt om rengøringsopgaverne. Kontrakterne er i 
2018 optionsforlænget frem til 30. september 2019. 

 

   
00-06 Samlet huslejeudgifter og -indtægter 15.522 

tel:2019-2022
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 Det er Kommunale Ejendomme, der administrerer huslejekontrakter og varetager for-
handlinger om nye eller eventuelle reduktioner på huslejer i eksisterende lejemål. Der er 
et nettobudget til huslejeindtægter- og udgifter på 6.6 mio. kr. i 2019. 
 
Budget til huslejeudgifter og -indtægter er budgetteret konkret under den enkelte ejen-
dom. 

-8.881 

   
00-06 Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter, renovation m.v. 3.208 
 Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter og renovation. Budget til ejendomsskatter er 

budgetteret konkret under den enkelte ejendom.  
 
Budgetter er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022, nedjusteret med 
150.000 kr. i 2019 og 2020 og med yderligere 150.000 fra 2021, som følge af afledt drift 
af anlæg UNMG207 ”Implementering af affaldssortering på kommunens ejendomme. 

 

   
00-06 Energi- og vandbudgettet inkl. driftsbesparelser på energiområdet 28.032 
 Det samlede budget til energi- og vand udgør netto 27,2 mio. kr. i 2019. Budgettet er 

fordelt ud på de enkelte ejendomme. 
 
Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 indarbejdet en besparelse på 
samlet 2,5 mio. kr. i 2019. Besparelsen er som følge af besparelses og effektiviseringsfor-
slag UNMG119 ”Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved 
kommunens ejendomme” og ØU5 ” Konsekvenser af regnskab 2017”. 

-821 

   
 Vedligeholdelse af bygninger og udeareal og service kontrakter 487 
 Budget til decentral indvendig vedligehold vedrørende administrationsbygningerne samt 

et mindre budget til servicekontrakter. 
 

   
 Øvrig fast bygningsdrift: 2.445 
 Budget går til midlertidige flygtningeboliger samt øvrige udgifter vedrørende bygnings-

drift, der ikke er placeret på en konkret art til energi og vand, husleje m.v. 
 
Af budgettet vedrører 973.000 kr. afledt drift Widex bygningen og 645.000 kr. afledt drift 
Bybækskolen. Det er budgetbeløb, der er vedtaget i forbindelse med budget 2019-2022.  
 
Endvidere vedrører ca. 0,5 kr. afledt drift vedrørende flygtningeboliger. Det samlede 
budget til afledt drift på midlertidige flygtningeboliger udgør 2,0 mio. kr. årligt i 2019-
2022. Budgettet er nedjusteret med 0,3 mio. kr. i forbindelse med vedtagelse af budget 
2019-2022. 
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 Teknisk Service 

 
16.816 

 
Teknisk Service omfatter alle tekniske servicemedarbejdere (pedeller/betjente) på skoler, plejehjem, admi-
nistrationsbygninger samt enkelte andre faciliteter.  
 
Endvidere hører kommunens egen kantine samt rengøringspersonale organisatorisk til under Teknisk Ser-
vice. Der er ansat 9 faste medarbejdere til rengøring af administrationsbygninger og kulturhuse, svømme-
haller, Danseskole samt eksterne toiletter i Kumbelhaven.  
 
Tabel UNMG 12. Teknisk Service 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Aktivitetsområde: Teknisk Service 

 
Netto Udgifter 

Indtæg-
ter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt 17.044 16.816 0 16.816 16.816 16.816 16.812 

Teknisk Service 
Ejendomme 

2.435 
14.609 

4.745 
12.072 

0 
0 

4.745 
12.072 

4.745 
12.072 

4.745 
12.072 

4.741 
12.072 

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
*For Teknisk Service udkonteres mandtimer fra 2019 ud efter en nøgle basseret på m2 og ikke som tidlige efter medarbejderne 
tidsregistrering.  
Kilde: Datatræk i KMD Opus. 
 
Administration - Teknisk Service 879 

 
   
00.25.10 Personale 643 
 Budget til løn til ledelse m.v. af Teknisk Service.   
   
 Driftsramme Teknisk Service (driftsramme, beklædning og aktivitetsmaterialer) 236 
 Budget til driftsudgifter i forbindelse med kursus, uddannelse, it-udstyr, beklædning 

m.v. til ansatte i Teknisk Service. 
 

   
Pedeller og Betjente  9.515 

 
Pedeller og betjente varetager pedelopgaver ved kommunens skoler, idrætsanlæg og plejecentre samt 
kultur- og administrationsbygninger. 
 
Enhedens primære opgaver består af ejendoms- og brugerservice i samarbejde med brugerne, samt koor-
dinering af bygningsopgaver på tværs af Kommunale ejendomme.  
 
Herudover indgår pedeller og betjene i opfølgningen på vand og varme forbrug i bygningerne, kildesorte-
ring af affald, tjek af brandalarmer, support ved valg, bibliotekskørsel og madkørsel til plejecentre m.m. 
Deres opgave er at understøtte den daglige bygningsdrift så brugernes kerneopgave kan løses så stabilt og 
smidigt som muligt. 
 
Betjentene ved administrationsbygningerne og kulturhusene varetager en service-, vagt-og støttefunktio-
ner i forhold til bl.a. diverse arrangementer, bryllupper, postomdeling, ved udstillinger, intern transport, 
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flytteopgaver og bygningsservice generelt. 
 
Teknisk Service varetager endvidere en væsentlig opgave i forhold til at understøtte Jobcenteret i forhold 
jobprøvning, praktikker, mentoropgaver m.m.   
 
I 2017 blev udvalgte medarbejdere organisatorisk overflyttet til det driftsområde de servicerer. Det gælder 
for teknisk personale ved svømmehallerne samt rengøring og betjente ved Galaksen. Men budgettet er 
fortsat en del af budgettet under Teknisk Service. Det fremgår nedenfor som ”Kultur Galaksen” ” og 
”Svømmebadsteknik”. 
 
00-06 Personale 9.515 
 Budget til aflønning af pedeller og betjente vedrørende skoler-, administration-, kultur- 

og ældreområdet. Der er afsat lønninger til 23 helårsmedarbejdere samt 2 i jobrotation 
og 3 i fleksjob. 
 
Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 indarbejdet en besparelse 
på samlet 150.000 kr. i 2019. Besparelsen er som følge af besparelses og effektivise-
ringsforslag KFIU1 ”Tilpasning af åbningstimer og prioritering af tilskud”. 

 

   
Pedeller og Betjente: Budget (indtægter)  -9.515 

 Budget til udkontering af løn fra Pedeller og betjente til de ejendomstyper, hvor de 
lægger deres arbejdstimer (skoler, børneinstitutioner, administrationsbygninger m.v.). 

-9.515 

   
Kultur Galaksen 
 

1.334 

 Personale 1.334 
 Budget er afsat til aflønning af rengøring og betjent ved Galaksen. Budgettet dækker 

løn til ca. 4 årsværk. Der afregnes ikke internt for medarbejderen ved Galaksen, da de 
aflønnes direkte på stedet.  

 

   
Svømmebadsteknik 
 

1.128 

 Personale 1.128 
 Budget er afsat til aflønning af 2 årsværk vedrørende teknisk anlæg ved Svømmehal-

lerne. Der afregnes ikke internt for de tekniske medarbejderen ved Svømmehallerne, 
da de aflønnes direkte på stedet. 

 

   
Rådhusservice (kontorhold, kopiering og drift af rådhusbiler)  1.403 

 
Det samlede udgiftsbudget til kontorhold, kopimaskiner og rådhusbiler m.v. Det er udgifter, der 
relaterer sig til alle medarbejdere i administrationsbygningerne.  

 

   
06.45.50 Driftsramme – Hele administrationen 212 
   
06.45.50 Kontorartikler 138 
 Kontorartikler (indkøb af kontorartikler og inventar m.v. til hele administrationen) 138 
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06.45.50 Kopimaskiner (administrationen) 677 
 Kopimaskiner i afdelinger (leasing og klikafgift) 409 

 Indkøb af papir (administrationen) 185 

 Indkøb af toner (administrationen) 83 

   
06.45.50 Drift af rådhusbiler 178 
 Betjentene ved administrationen m.v. har 4 biler, som anvendes i deres jobfunktion. 

Budgettet er til drift- og vedligehold af bilerne. Der er 2 biler og 2 i Nordsjællands de-
lebilsordning. 

 

   
 Rengøringsartikler 199 
 Indkøb af rengøringsartikler m.v. til administrationen.  
   
Ejendomme 12.072 

   
00-06 Pedeller og betjente (udkontering af løn til ejendomme) 9.515 
 Der er budgetteret med, at Teknisk Service leverer løntimer ved ejendommene. Deres 

løn udkonteres i løbet af 2019 ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af kvm. og ejen-
dommes anvendelse (funktion). 

 

   
00-06 Kommunens eget rengøringspersonale 2.557 
 Budget til aflønning af 7 faste rengøringsmedarbejdere. Medarbejderne varetager ren-

gøring af administrationsbygninger, Farum kulturhus, Danseplaneten samt eksterne 
toiletter i Kumbelhaven. 

 

   
   
Servicevagten 
 

4.152 

Servicevagtens overordnede formål er, at sikre kommunens kapitalværdier, gennem en sikring af bl.a. ejen-
domme, samt hjælpe borgere og brugere, herunder at skabe tryghed i og omkring kommunale bygninger 
og i det offentlige byrum. Servicevagtens arbejde varetages i tæt samarbejde med Kommunale ejendomme, 
kommunens øvrige centre samt SSP (Udgående team) og politiet. 
 
Servicevagten er en døgnvagt med en fast personalegruppe. Servicevagten varetager primært følgende 
opgaver: Rundering og lukkevagt, kørsel til tyverialarm, ressourceperson ved 112 udkald, afdækning efter 
skader, kvalitetssikring af bygninger, tunge løft i hjemmeplejen. Endvidere varetagetager Servicevagten 
udkald til ad hoc opgaver udenfor normal arbejdstid. 
  
 
Tabel UNMG 13. Servicevagt 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau 
samt i hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Aktivitetsområde: Servicevagt 

 
Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt 4.192 4.152 0 4.152 4.152 4.152 4.151 

Servicevagt 1.707 1.033 0 1.033 1.033 1.033 1.033 
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Ejendomme 2.486 3.113 0 3.113 3.119 3.119 3.119 
Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. 
*For Servicevagten udkonteres mandtimer fra 2019 ud efter en nøgle basseret på m2 og ikke som tidlige efter medarbejderne 
tidsregistrering.  

 
  
00.25.10 Personale 3.119 
 Budget er afsat til aflønning af servicevagten. Budgettet dækker løn til 5-7 medarbej-

dere. Budgettet er øget med 0,4 mio. kr. fra 2018, som følge af vedtagelse af ”tryg-
hedspakken”. 

 

   
00.25.10 Driftsramme 78 
 Der er en driftsramme på 78.000 kr. til driftsudgifter i forbindelse med kursus, uddan-

nelse, it-udstyr, beklædning m.v. til ansatte i Servicevagten. 
 

   
00.25.10 Budget til materialer m.v. i relation til servicevagtens arbejde 510 
 Budget til materialer mv. i forbindelse med Servicevagtens arbejde  
   
00.58.95 ABA-udrykning - ”Blinde” alarmer 445 
 Budget til ”blinde” alarmer går til betaling for Beredskabets arbejde i forbindelse med 

udkørsel, når de ved en brugerfejl er kaldt ud. En ”blind” alarm koster 6.818 kr. pr. 
gang (2018 niveau). 
  
Der arbejdes mod i et vist omfang at viderefakturere udgiften til dem der har givet 
anledning til udgiften. Det vurderes, at kunne have en adfærdsregulerende effekt på 
sigt i forhold til, at begrænse antallet af blinde alarmer. 
 
Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 indarbejdet en årlig bespa-
relse på 50.000 kr. Besparelsen er som følge af besparelses og effektiviseringsforslag 
ØU6 ”Færre udgifter og flere indtægter”. 

 

   
00.25.10  Servicevagt: Budget (indtægter) -3.119 
 Budget til udkontering af løn fra Servicevagt til de ejendomstyper (funktioner), hvor de 

lægger deres arbejdstimer (skoler, børneinstitutioner, administrationsbygninger m.v.). 
 

   
Ejendomme 3.119 

   
00-06 Servicevagt (udkontering af løn til ejendomme) 3.119 

 Der er budgetteret med, at Servicevagten leverer løntimer ved ejendommene. Deres 
løn udkonteres i løbet af 2019 ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af kvm. og ejen-
dommes anvendelse (funktion). 

 

   
 
Servicehåndværkere (Indtægtsdækket enhed) 78 

 
Servicehåndværkerenheden har til formål at udføre mindre håndværksmæssige opgaver. Servicehåndvær-
kerne varetager primært arbejdsopgaver på bestilling, som kræver et godt kendskab til den kommunale 
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bygningsmasse, bygningsvedligeholdelsesmæssige opgaver og serviceopgaver på kommunale daginstitutio-
ner.  
 
Servicehåndværkerne er en indtægtsdækket enhed, hvor lønudgifter m.v. dækkes af interne indtægter. 
Indtægterne kommer primært fra budget til bygningsvedligehold samt anlægsbudgetter m.v.  
 
00.25.10 Personale 2.546 
 Budget afsat til aflønning af håndværkerenheden. Der er budgetteret med 4 håndvær-

kere. 
 

   
00.25.10 Budget for mandetimer som håndværkerne udfører internt i kommunen med intern 

afregning 
-2.575 

 Håndværkerne er en indtægtsdækket enhed. Budget er indtægter fra interne arbejder. 
Håndværkerne udfører arbejder på bestilling fra institutioner, skoler, kommunale 
ejendomme m.v. 

 

   
00.25.10 Legepladstilsyn 107 
 Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til, at håndværkerteamet varetager legepladstil-

syn ved institutioner og offentlige legepladser i kommunen. Beløbet dækker, at der 
udarbejdes lovpligtige lejepladsrapporter hvert tredje år. 

 

  



Furesø Kommune –2019 
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 
 

  
 371 

 
Aktivitetsområde: Forsyning konto 1 (brugerfinansieret)  
Forsyningsvirksomhedernes budgetområde omfatter primært driftsudgifter- og indtægter på hovedkonto 
01.  
Hertil har forsyningen et mindre budget på funktion 00.55.91 – Skadedyrsbekæmpelse  
(se under tidligere afsnit Forsyning konto 0).  
 
Forsyningsvirksomhederne er: 
• Furesø Renovation 
• Furesø Rottebekæmpelse (skadedyrsbekæmpelse) 
 
Tabel 14. Budget til Forsyningsområdet 2019-2022 og korrigeret budget 2018 

Alle tal er i 2019 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

Korr. 
budget 

2018 Budget 2019 

 
Budgetoverslagsår 

2020 2021 2022 

Aktivitetsområde: Forsyning 
 

Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT i alt -2.210 42.492 -42.499 -7 -7 -7 -7 
Renovation:        
Generel administration -28 5.574 -5.559 15 15 15 15 
Ordninger for dagrenovation – restaffald -1.830 13.501 -13.784 -283 -283 -283 -283 
Ordninger for storskrald og haveaffald -73 1.355 -1.371 -16 -16 -16 -16 
Ordninger for glas, papir og pap -89 6.375 -6.101 274 274 274 274 
Ordninger for farligt affald -28 185 -192 -7 -7 -7 -7 
Genbrugsstationer -162 15.502 -15.491 11 11 11 11 

 
 
 

Renovation 42.492 
-42.499 

   
01.38.60 Generel administration  
     
 Udviklingen af renovationsområdets gæld i 2019 og overslagsårene er angivet neden-

for. Renovationsområdets formue forventes at udgøre ca. 3,5 mio. kr. ved udgangen 
af 2022. 
 
Tabel 15. Udvikling i Furesø Renovations formue 

I 1.000 KR.             2019 
 

           2020             2021              2022 

Primo saldo -25.072 -12.296 -5.469 -3.476 
 
Udgifter 7.000 6.834 2.000 0 
Indtægter     
Anlæg i alt 7.000 6.834 2.000 0 
 
Udgifter 42.492 42.492 42.492 42.492 
Indtægter -42.499 -42.499 -42.499 -42.499 
Drift i alt -7 -7 -7 -7 
     
Ultimo saldo -12.296 -5.469 -3.476 -3.483 
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Den 1. juni 2016 tilsluttedes Vestforbrændings fællesordning for indsamling af genanvendeligt affald. Ha-
veboligerne har således fået den nye ordning i 2016. I 2017 og i 2018 har der været arbejdet med pilotfor-
søg i udvalgte boligforeninger. På baggrund af dette skal den nye affaldsordning implementeres i rækkehu-
se og etageboliger fra 2019. Anlægsinvesteringerne er således udskudt til 2019 og løber over de kommende 
tre år. Anlægsinvesteringerne anvendes til kommunikation og indkøb af nye beholdere.  
 
Driftsbudgettet for 2019 er stort set uændret i forhold til 2018. Der ses dog tilpasninger på baggrund af, at 
driften af den nye affaldsordning er stabiliseret, hvorfor budgettet er lagt med større sikkerhed.  
 
Indtægterne på renovationsområdet udgøres primært af gebyrindtægter fra hver enkelt bolig, og samlet 
udgør gebyrindtægterne 40,6 mio. kr. Gebyret er opdelt på ordningsniveau, hvor indtægtsniveauet på de 
enkelte ordninger svarer til omkostningerne i ordningen. Udover gebyrindtægterne forventes lidt indtægter 
fra salg af genanvendelige materialer, godtgørelse og fra erhvervsaffaldsgebyrer.  
 
 
 
01.38.60 Generel administration  5.574 

-5.559 
 I 2015 blev administrationen af affaldsområdet overdraget til Vestforbrændingen 

sammen med administrative medarbejdere. Der budgetteres derfor med en admini-
strationsaftale på 1,7 mio. kr. i 2019. Dette er lidt lavere niveau end tidligere år. Des-
uden er der afsat 0,3 mio. kr. til planlægning og opfølgning samt 1,5 mio. kr. til fæl-
lesadministrative omkostninger, der overføres til hovedkonto 06. Dette er en fasthol-
delse af niveauet i 2018. Derudover forventes i alt 2,0 mio. kr. til gebyrer til Vestfor-
brænding samt til IT systemer. 
Der er afsat 0,6 mio. kr. til indtægter fra erhvervsaffaldsgebyret. 
 

 

01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald 13.501 
-13.784 

 Budgettet til dagrenovation er tilpasset, således der er afsat 9,0 mio. kr. til transport-
omkostninger, 4,0 mio. kr. til behandlingsomkostninger og 0,5 mio. kr. til materiel-
omkostninger.  
 

 

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1.355 
-1.371 

 
 
 
 

I budgettet opereres med stort set uændrede omkostninger, idet der ikke forventes 
større ændringer på storskraldsordningen i 2019. Transportomkostninger udgør 0,8 
mio. kr. og behandling 0,4 mio. kr. Derudover er der afsat 0,1 mio. kr. til materiel. 

 

01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 6.375 
-6.101 

 Budgettet i ordningen for glas, papir og pap er ligeledes tilpasset, således der er afsat 
3,7 mio. kr. til transportomkostninger og 1,7 mio. kr. til materielomkostninger. Der-
udover er der afsat 0,3 mio. kr. til Driftsgården, hvilket svarer til tidligere års budget. 
Behandlingsomkostningerne udgør 0,6 mio. kr., hvilket opvejes af salgsindtægter på 
0,8 mio. kr.  
 

 

01.38.64 Ordninger for farligt affald 185 
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-192 
 I budgettet opereres der stort set med uændrede omkostninger, idet der ikke forven-

tes større ændringer i ordningen for farligt affald. Furesø Kommune er via Vestfor-
brænding medejer af SMOKA, der håndterer farligt affald, og betaler 2,17 kr. pr. ind-
bygger i grundgebyr til SMOKA.  
 

 

01.38.65 Genbrugsstationer 15.502 
-15.491 

 I budgettet til genbrugsstationer opereres med stort set uændrede omkostninger. 
Den fælles drift i Vestforbrændingens regi er budgetteret til 9,3 mio. kr., og drift og 
bemanding i driftsgården er budgetteret til 6,2 mio. kr.  
Derudover er der indtægter i form af godtgørelse og tilmeldeordning til genbrugssta-
tionerne på 0,6 mio. kr. 
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