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Budgetkorrektioner  
DRIFT 

Budget 2019 – 2022 
 

 Samlet oversigt fordelt på kategorier 

 Oversigt alle korrektioner fordelt på udvalg 

 Udvalg 
o Økonomiudvalget 
o Udvalg for digitalisering og innovation 
o Udvalg for dagtilbud og familier 
o Udvalg for skoler og ungdomsuddannelse 
o Udvalg for kultur, fritid og idræt 
o Udvalg for beskæftigelse og erhverv 
o Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
o Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 
o Udvalg for byudvikling og bolig 

 
 
 
 

2. behandling i ØU den 4. oktober 2018  
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Budgetkorrektioner – fordelt på kategorier 

           
Hele 1.000 kr. 

Samlede korrektioner 2019 2020 2021 2022 

          

Serviceudgifter  5.965 10.273 16.455 17.263 

Overførselsområdet * 11.836 11.994 18.715 19.800 

Kommunal medfinansiering (aktivitetsbestemt) 10.000 10.000 10.000 10.000 

Den centrale refusionsordning (SDE) 3.500 3.500 3.500 3.500 

I alt - netto 31.301 35.767 48.670 50.563 

* Vedr. finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen kompenseres kommunen med 7 mio. kr. via tilskud/udligning (indtægtssiden) 

   

  

      
Hele 1.000 kr. 

Det brugerfinansierede område 2019 2020 2021 2022 

          

Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling -687 -687 -687 -687 

I alt - netto -687 -687 -687 -687 

   

  

      
Hele 1.000 kr. 

Driftsudgifter i alt 2019 2020 2021 2022 

          

Økonomiudvalget 4.361 4.221 3.461 3.401 

Udvalg for Digitalisering og Innovation 555 505 705 505 

Udvalg for Dagtulbud og Familier 0 118 115 115 

Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse 158 158 158 158 

Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt 0 0 0 0 

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv 11.836 11.994 18.715 19.800 

Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv 13.552 16.192 23.287 25.200 

Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling 639 2.379 2.029 1.184 

Udvalg for Byudvikling og Bolig 200 200 200 200 

Driftsudgifter - i alt 31.301 35.767 48.670 50.563 
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Hele 1.000 kr. 

Driftsudgifter - serviceudgifter 2019 2020 2021 2022 

          

Økonomiudvalget 861 721 -39 -99 

Udvalg for Digitalisering og Innovation 555 505 705 505 

Udvalg for Dagtilbud og Familier 0 118 115 115 

Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse 158 158 158 158 

Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt         

Udvalg for Beskætigelse og Erhverv         

Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv 3.552 6.192 13.287 15.200 

Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling 639 2.379 2.029 1.184 

Udvalg for Byudvikling og Bolig 200 200 200 200 

          

Serviceudgifter - i alt 5.965 10.273 16.455 17.263 

           
Hele 1.000 kr. 

Driftsudgifter - overførselsområdet 2019 2020 2021 2022 

          

Udvalg for Beskætigelse og Erhverv 11.836 11.994 18.715 19.800 

          

I alt - netto 11.836 11.994 18.715 19.800 

           
Hele 1.000 kr. 

Kommunal medfinansiering 2019 2020 2021 2022 

          

Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv 10.000 10.000 10.000 10.000 

I alt - netto 10.000 10.000 10.000 10.000 

           
Hele 1.000 kr. 

Den centrale refusionsordning (SDE) 2019 2020 2021 2022 

          

Økonomiudvalget 3.500 3.500 3.500 3.500 

I alt - netto 3.500 3.500 3.500 3.500 
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Oversigt alle korrektioner fordelt på udvalg 
 

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

            

  Budgetkorrektioner - 1. behandling i Byrådet 31.501 36.017 49.020 50.913 

  Ændringer mellem 1. og 2. behandling  -200 -250 -350 -350 

  Budgetkorrektioner - 2. behandling ØU 31.301 35.767 48.670 50.563 

            

  Ændringer:         

UNMG 
5 

Drift af nyetablerede parkeringspladser ved Marie Kruse 
Skole og Stavnsholt kirke - udgiften reduceres med 20.000 kr. 

-20 -20 -20 -20 

UNMG 
8 

Renovering af cykelsti i Ryet Skovby og afledt drift til poppel 
allé - udgiften reduceres med 50.000 kr. fra 2020 

  -50 -50 -50 

UNMG 
10 

Etablering af en samlet hjemmepleje og -sygepleje i Værløse -  
nedjustering som følge af lavere husleje end først antaget 
(afledt drift anlægsforslag UNMG 208) 

-300 -300 -400 -400 

UNMG 
216 

Skovbørnehave - afledt drift  120 120 120 120 

      

      

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

            

  Samlede budgetkorrektioner 31.301 35.767 48.671 50.563 

            

  Økonomiudvalget 4.361 4.221 3.461 3.401 

            

1 Ny udvalgsstruktur i Byrådsperioden 2018 - 2021 1.703 1.703 1.703 1.883 

2 Indførelse af digitale valglister ifm. afholdelse af kommunal-
valg, folketingsvalg samt valg til Europaparlementet 

140   240   

3 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK) - nedju-
stering af budgettet 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

4 Kontingenter og abonnementer til KL - justering ift. indbyg-
gertal 

125 125 125 125 

5 Furesø rådhuskantine - nedskrivning af moms (R17) -125 -125 -125 -125 

6 Den centrale refusionsordning (SDE) - nedjustering af det 
forventede indtægtsbudget 

3.500 3.500 2.500 2.500 

7 Øvrige mindre korrektioner 18 18 18 18 

            

  Udvalg for digitalisering og innovation 555 505 705 505 

            

1 Databeskyttelsesforordningen - (DUT)  
Ansættelse af medarbejdere i samarbejde med IT-
forsyningen 

555 438 438 438 

2 UDI 201 - Digitale planer (afledt drift) 0 67 267 67 
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Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

            

  Udvalg for dagtilbud og familier 0 118 115 115 

            

1 "Stærke dagtilbud" - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 (DUT) -60 58 55 55 

2 Øvrige mindre korrektioner 60 60 60 60 

            

  Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 158 158 158 158 

            

1 Forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler - DUT 58 58 58 58 

2 Driftsmidler - Fremtidsværk-stedet på Bybækskolen 100 100 100 100 

            

  Udvalg for beskæftigelse og erhverv 11.836 11.994 18.715 19.800 

            

1 Finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen  6.400 7.200 7.200 7.200 

2 Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesind-
satsen - DUT 

-1.492 -1.467 -1.459 -1.459 

3 Forberedende Grunduddannelse (FGU) - DUT -384 3.790 7.330 7.330 

4 Seniorførtidspension - DUT  0 0 -214 -214 

5 Forhøjelse af efterlønsalder - DUT 0 0 2.229 2.229 

6 Befolkningsvækst i Furesø kommune 1.800 0 0 0 

7 Kontante Ydelser 1.549 1.549 1.549 1.549 

8 Tilbagetrækningsreformen (Pensionsalderen hæves) 3.500 1.300 1.300 1.300 

9 Førtidspensioner - gamle og ny ordning -977 -1.818 -660 425 

10 Boligydelse og -sikring 1.440 1.440 1.440 1.440 

            

  Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 13.552 16.192 23.287 25.200 

            

1 Frit valg til genoptræning - DUT 453 453 453 453 

2 Ændring af bekendtgørelse, Kommunal medfinansiering af 
sundhed, kræftplan IV - DUT 

-20 120 215 0 

3 Aflastning af pårørende (finanslov 2018) - DUT 436 436 436 0 

4 En værdig død (finanslov 2018) - DUT 436 436 436 0 

5 Demografi Ældreområdet 747 1.247 4.747 7.747 

6 Demografi Voksne med særlige behov 0 2.500 5.000 5.000 

7 KMF 10.000 10.000 10.000 10.000 

8 Ventedage 2.000 500 500 500 

9 Udvidelse af Rehabiliteringscentret fra 30 til 36 pladser  3.400 3.400 3.400 3.400 

10 Lillevang -tilbagekøb af servicearealer -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

11 Ryetbo - udvidet serviceareal efter om- og tilbygning 1.100 1.100 1.100 1.100 

12 SOSU-elever -3.000 -2.000 -1.000 -1.000 

13 Etablering af 50 nye plejeboliger 0 0 0 0 

            

  Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 639 2.379 2.029 1.184 

            

1 Vejbelysning - Energi- og renovering (BV 2018 MPT 221) 0 200 200 0 

1a Bybækskolen - udvidet arealanvendelse 645 645 645 0 

2 Kollektiv trafik (Movia) -600 400 400 400 
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Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

            

3 Huslejer (samlet) -100 310 210 210 

4 Midlertidig boligplacering - flygtninge og familiesammenførte -300 -300 -300 -300 

5 Drift af ny etablerede parkeringspladser ved Marie Kruse 
skole og Stavnsholt Kirke 

110 110 110 110 

6 Iltning af Furesø (Netto) -109 -109 -109 -109 

7 UNMG 102 - Pulje klimatilpasning (afledt drift) 50 50 50 50 

8 UNMG 202 - Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskift-
ning af poppel allé  (afledt drift) 

0 130 130 130 

9 UNMG 207 - Implementering af affaldssortering på kommu-
nens ejendomme (afledt drift) 

-150 -150 -300 -300 

10 UNMG 208 - Etablering af en samlet hjemmepleje og hjem-
mesygepleje og afledte rokader (afledt drift) 

973 973 873 873 

Ny Afledt drift af skovbørnehave i Jonstrup 120 120 120 120 

            

  Udvalg for byudvikling og bolig 200 200 200 200 

            

1 Kommuneplan og driftsudgifter forbundet med udarbejdelse 
af lokalplaner 

200 200 200 200 
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ØKONOMIUDVALGET 

      
1.000 kr./2019-PL (netto) 

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Bemærkninger 

              

Politiske beslutninger           

1 Ny udvalgsstruktur i Byrådsperioden 2018 - 2021 1.703 1.703 1.703 1.883 I forbindelse med konstitueringen af det nye byråd i efter-
året 2017 blev antallet af udvalg udvidet. Der er derfor 
behov for yderligere budget til primært honorering af ud-
valgsformænd, næstformænd samt vederlag for medlem-
skab af udvalg. Herudover medfører udvidelsen øgede ud-
gifter til bl.a. mødeforplejning, årsmøder, sekretariatsbetje-
ning, it-udstyr m.m. 

              

Lovbundne (DUT)/kontrakter/refusioner)           

2 Indførelse af digitale valglister ifm. afholdelse af 
kommunalvalg, folketingsvalg samt valg til Euro-
paparlementet 

140   240   Der skal 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 etable-
ring af trådløst netværk og UPS (uninterruptible power 
supplie). Udgifterne hertil er baseret på modtaget oplæg fra 
Kombit, som har vundet udbuddet.  

3 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 
(UDK) - nedjustering af budgettet 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Vi betaler årligt 10 mio. kr. til UDK i administrationsbidrag.  
Budgettet nedjusteres fra 2019 fra 11 mio.k r. til 1 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 
UDKs bestyrelse. Af faldet udgør Furesø Kommunes andel 1 
mio. kr. Administrationsbidraget er fordelt på baggrund af 
befolkningsnøgletallet pr. 2. kvartal 2018. 
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1.000 kr./2019-PL (netto) 

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Bemærkninger 

              

              

Demografi           

              

              

Øvrige korrektioner           

              

4 Kontingenter og abonnementer 125 125 125 125 Kontingent til KL skal justeres ift. indbyggertallet. 

5 Furesø rådhuskantine - nedskrivning af moms 
(R17) 

-125 -125 -125 -125 Når kommunen sælger varer til en pris, der er lavere en 
fremstillingsprisen, betyder det, at det underskud, der der-
ved opstår betragtes som et kommunalt tilskud. Det skal 
der afregnes moms af. Underskuddet har de seneste år 
været faldende, og derfor nedjusteres budgettet som følge 
heraf. Budgettet for 2018 blev ligeledes nedjusteret ved 
budgetopfølgning I pr. 31.3.2018. 

6 Den centrale refusionsordning (SDE) - nedjustering 
af det forventede indtægtsbudget 

3.500 3.500 2.500 2.500 På baggrund af resultatet af den endelige afregning for 
2017 vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager 
(SDE) på det specialiserede område anbefaler forvaltningen, 
at budget 2019 og 2020 nedjusteres med 3,5 mio. kr. Og fra 
2021 nedjusteres med 2,5 mio. kr. årligt. Det skyldes pri-
mært, at de forventede udgifter i forhold til de fastsatte 
beløbsgrænser for opnåelse af refusion har været faldende.  

7 Øvrige mindre korrektioner 18 18 18 18 Diverse mindre korrektioner 

  

        
Korrektioner - i alt 4.361 4.221 3.461 3.401   
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UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 
 

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Bemærkninger 

              

Lovbundne/kontrakter/refusioner           

1 Databeskyttelsesforordningen - 
(DUT) 

555 438 438 438 Beløbet skal anvendes til finansiering af Dataprotection-
ordningen (DPO) i Furesø Kommune. Furesø Kommune har 
indgået samarbejde med Ballerup, Egedal og Allerød kom-
mune om ansættelse af fælles DPO'ere (Databeskyttelses-
medarbejdere). Beløbet skal anvendes til løn og videreud-
dannelse mv. herunder en lokal DPO. (Lov nr. 502 af 23. maj 
2018).  
Databeskyttelsesforordningen har bl.a. til formål at højne 
beskyttelsen af 
personoplysninger i den offentlige og private sektor. De nye 
regler har været gældende siden den 25. maj 2018. De nye 
regler vil medføre kommunale meromkostninger på følgen-
de områder:  
Krav om intern fortegnelse, udvidelse af registreredes ret-
tigheder, krav om skærpet kontrol med databehandlere, 
databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, 
anmeldelse af og underretning om brud på persondatasik-
kerheden og databeskyttelsesrådgiver.  

              

Øvrige ændringer           
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Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Bemærkninger 

              

2 UDI 201 - Digitale planer (afledt drift) 0 67 267 67 Udgifterne til afledt drift vedrørende anlægsforslag UDI 201 
"Digitale planer" omfatter hostering, modul vedligeholdelse, 
support m.v. Den øgede driftsudgift i 2021 skyldes første-
gangs digitalisering af kommuneplanen. 

              

  Korrektioner - i alt 555 505 705 505   
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UDVALG FOR DAGTILBUD OG FAMILIER 
 

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Bemærkninger 

              

Lovbundne/kontrakter/refusioner           

1 "Stærke dagtilbud" - Lov nr. 554 af 29. 
maj 2018 (DUT) 

-60 58 55 55 "Stærke dagtilbud" - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring 
af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. 
(Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for 
forældre m.v.) 
Ændringen af Dagtilbudsloven var til orientering i UDF i juni 
2018. Udvalget vil senere få forelagt beslutningsforslag an-
gående de elementer i loven, hvor Furesø Kommune skal 
træffe beslutninger om den konkrete udmøntning af loven. 
Indtil der er truffet beslutninger, medtages det udgiftsni-
veau, som er Furesøs Kommunes andel af bloktilskuddet. 
Dog modregnes, at der i korrektioner til Budget 2018-21 
sidste år allerede blev budgetlagt midler til denne lovgivning, 
så her medtages differencen. 

              

Øvrige ændringer           
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Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Bemærkninger 

              

2 Øvrige mindre korrektioner 60 60 60 60 1) Børnehus Hovedstaden - objektiv finansiering - opjuste-
ring af budget til dækning af taksten fra Børnehus Hovedsta-
den 2019 (10 t. kr.),                                     2) Prisstigning på 
specialtandplejen fra 1. januar 2018. (50. t. kr).  
Furesø Kommune har hidtil fået sin specialtandpleje udført 
af Rudersdal Kommunes tandpleje og Gentofte Kommunes 
tandpleje.  Furesø har ikke selv udført specialtandplejen på 
de ca. 58 patienter i denne målgruppe. Det skyldes, at det 
kræver en særlig kapacitet og udstyr (narkose, hvilerum 
mv.), som der ikke er mulighed for i vores egen tandpleje. Nu 
har Rudersdal kommune - hvor vi har fået behandlet 18 
patienter - opsagt kontrakten pr. 31. december 2017. Der-
med skal de 18 patienter fra januar 2018 have udført deres 
specialtandpleje hos Gentofte Kommunes specialtandpleje. 
Gentofte kommunes specialtandpleje har en højere pris per 
patient end Rudersdal Kommune, og dermed vurderes det, 
at udgiften vil stige med cirka 50.000 kr. årligt.   

              

  
Korrektioner - i alt 0 118 115 115   

 
  



 
 

 

BUDGETKORREKTIONER 2019- 2022 
(2. behandling ØU pr. 27.9.2018) 

  
  

14 

BUDGETKORREKTIONER 2019 - 2022 
 
 

UDVALG FOR SKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSE 
 

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Bemærkninger 

              

Lovbundne/kontrakter/refusioner           

1 Forhøjet statsligt tilskud til de frie 
grundskoler - DUT 

58 58 58 58 Lov nr. 2 i Lovtidende B af 29. december 2017 (Konsekvenser 
for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af 
forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler) 
Furesø Kommunes andel af midlerne udgør 50.500 kr. årligt. 
Da Furesø Kommune har en højere andel af elever på privat-
skoler end landsgennemsnittet, ca. 15 % højere, disponeres 
med 50.500 kr. + 15 %. Beløbet vil muligvis blive genbereg-
net senere, da de endelige konsekvenser endnu ikke kendes.  

Demografi           

0 Demografi vedr. skoler og FFO er 
medtaget i bilag 1 Effektivi-serings- 
og besparelsesforslag 

          

Øvrige ændringer           

2 Driftsmidler - Fremtidsværk-stedet 
på Bybækskolen 

100 100 100 100 I Budget 2018-21 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til afløn-
ning af en medarbejder jf. "BSU 2 - Et bredere og mere kvali-
ficeret uddannelsesvalg i Furesø" samt 0,5 mio. kr. på an-
lægsbudgettet i 2018 til etablering "BSU 214 - Styrket er-
hvervs- og innovationsprojekt". Der blev ikke afsat midler til 
løbende drift. 
Der er behov for at indkøbe undervisningsmidler og materia-
ler samt undervisere fra bl.a. erhvervsuddannelser til forlø-
bene i Fremtidsværkstedet (tidligere karriere-
læringsmiljøet). 

  Korrektioner - i alt 158 158 158 158   
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UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV 
 

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Bemærkninger 

              

Lovbundne/kontrakter/refusioner           

              

1 Finansieringsomlægning af beskæfti-
gelsesindsatsen  

6.400 7.200 7.200 7.200 Som led i finansieringen af aftalen om Erhvervs- og iværk-
sætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomi-
ske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. 
 
Forenklingen indebærer, at den direkte statsrefusion af 
driftsudgifter ved aktivering af dagpengemodtagere, syge-
dagpengemodtagere, modtagere af uddannelseshjælp, kon-
tanthjælp, integrationsydelse, revalidering samt ledigheds-
ydelsesmodtagere og ledige selvforsørgende afskaffes. Til-
svarende afskaffes statsrefusionen af udgifter til mentorstøt-
te. 
 
Alle mentor- og driftsudgifter bliver i stedet omfattet af 
budgetgarantien. 
Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2019 med undtagel-
se af driftsudgifter til aktivering af sygedagpenge- og dag-
pengemodtagere. Her træder ændringerne i kraft pr. 1. juli 
2019. 
 
Som følge af disse ændringer forventes det, at statsrefusio-
ner på omkring 6,4 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. fremefter 
til den aktive beskæftigelsesindsats falder bort. Det samlede 
omfang og konsekvenserne af omlægningen af finansierin-
gen af indsatsen forventes på nuværende tidspunkt kom-
penseret gennem bloktilskuddet via budgetgarantien i 2019 
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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 (se også punkt 2).  

2 Forenkling af den økonomiske styring 
af beskæftigelsesindsatsen - DUT 

-1.492 -1.467 -1.459 -1.459 Regeringen har vedtaget aftale om Erhvervs- og iværksæt-
teripakken (november 2017).En væsentlig del af finansierin-
gen af pakken (op mod en mia. kr. på landsplan) stammer fra 
finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen, herun-
der de to driftslofter (driftsudgifter op til ca. 11.000 kr. pr 
borger i ledighed eller øvrigt forsørgelse). Regeringen lægger 
op til en besparelse på 30 pct. af det nuværende aktive-
ringsomfang for vejledning og opkvalificering og en mindre 
stigning i omfanget virksomhedsrettet aktivering.  
 
Som følge af forenklingen af beskæftigelsesindsatsen jf. 
ovenfor, ventes det at der omlægges fra indsatser, som er 
kategoriseret som øvrig vejledning og opkvalificering til ind-
satser som i højere grad er virksomhedsrettede (og mindre 
omkostningsfulde). Der forventes en samlet besparel-
se/effektivisering på 1,5 mio. kr. (NB skal ses sammen med 
pkt. nr. 1) 
 
Konkret arbejdes der med en mere smidig og effektiv indsats 
som følge af en omorganisering i Jobcentret, hvor målet er 
at frigøre mere tid til opsøgende arbejde for virksomheds-
konsulenter og facilitere matchet mellem ledige borgere og 
virksomheder gennem en praktikbørs. Det foreslås:  
• Praktikpladsbørs og empowerment( af de jobklare) – der 
fortsættes med straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere, 
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nyttejob til uddannelseshjælpsmodtagere mv. 
• Håndholdt indsats til de udfordrede ledige (borgere i le-
dighedsydelse, sygedagpenge, jobafklaring eller ressource-
forløb) 
• Rekruttering via ugentlige møder mellem virksomheder, 
ledige og Jobcenter 
 
Vurderingen af den samlede ændring i aktiveringsindsatsen 
er behæftet med usikkerhed og afhænger i høj grad af kon-
junkturmæssige og lovgivningsmæssige forhold, som fortsat 
kan ændres.  

3 Forberedende Grunduddannelse 
(FGU) - DUT 

-384 3.790 7.330 7.330 Med implementeringen af den nye Forberedende Grundud-
dannelse forventes elever som tidligere var i forløb på pro-
duktionskoler eller EGU i fremtiden at opstarte FGU. Derud-
over forventes yderligere en del af de aktivitetsparate mod-
tagere af uddannelseshjælp at opstarte FGU forløb. Opret-
telsen af FGU følger af en lovændring der indgår i aftalen om 
kommunernes økonomi for 2019, hvor kommunerne kom-
penseres for merudgiften. Korrektionen af budgetrammen 
modsvares derfor i fuldt omfang af et øget statstilskud til 
Furesø Kommune i 2019-2022.  Kompensationen er bereg-
net ud fra den gennemsnitlige nøgle for Furesø 

4 Seniorførtidspension - DUT  0 0 -214 -214 Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om 
social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse 
af seniorførtidspension m.v.) (Tilbagetrækningsreform) Bi-
draget er beregnet ud fra den gennemsnitlige nøgle for Fu-
resø 
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5 Forhøjelse af efterlønsalder - DUT 0 0 2.229 2.229 I forlængelses af forslag 8 ventes forhøjelse af efterlønsalde-
ren ligeledes at indebære øgede udgifter til kontante ydel-
ser. Kompensationen er beregnet ud fra den gennemsnitlige 
nøgle for Furesø. Kommunerne kompenseres for øget tilba-
getrækningsalder via budgetgarantien, hvorfor dette ikke 
indgår som DUT-sag. 
 
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse 
af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbage-
betaling af efterlønsbidrag m.v.)  

              

Demografi           

6 Befolkningsvækst i Furesø kommune 1.800 0 0 0 Det forventes, at befolkningen i Furesø stiger med 239 bor-
gere fra 1. januar 2018 til 2019 (befolkningsprognosen). 
Dette forventes at medføre merudgifter til forsøgelse på 1,8 
mio. kr. set i forhold til den gennemsnitlige andel af offent-
ligt forsørgede de seneste 3 år (7 pct. ekskl. Førtidspension 
og efterløn), med en gennemsnitlig enhedsomkostning på 
110.000 kr. per helårsmodtager. Den forventede udvikling i 
befolkningen vurderes for årene 2020-2022 når befolknings-
prognosen opdateres 

       Administrationens forslag til budgetændringer            
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7 Kontante Ydelser 1.549 1.549 1.549 1.549 På baggrund af den tekniske gennemgang af budget 2019 på 
Udvalget for beskæftigelse- og erhvervs område indstiller 
forvaltningen af budgettet opjusteres med 1,5 mio. kr. på 
udvalgets område i 2019-2022. Budgettet til kontante ydel-
ser udgør herefter 188,1 mio. kr. i 2019. Dertil kommer de 
øvrige korrektioner, som er beskrevet i dette ark.  
  
Opjusteringen af budgettet dækker over relativt store om-
placeringer mellem aktivitetsområderne under udvalget.  
- Der omplaceres 6,3 mio. kr. fra området kontant- og ud-
dannelseshjælp 
- Det tilføres 6,7 mio. kr. til sygedagpengeområdet 
- Der tilføres 1,6 mio. kr. til dagpengeområdet 
- Der omplaceres 1, 0 mio. kr. fra revalidering 
- Der tilføres samlet set 1 mio. kr. til ressource, jobafklaring 
og ledighedsydelse 
 
Samlet indstilles korrektionerne på baggrund af senest opda-
terede :   
- Prognoser for udviklingen i målgrupperne (juni 2018) 
- Helårsomkostninger pr. borger for de forskellige målgrup-
per (juni 2018) 
- Den officielle satsregulering og den afdæmpede satsregule-
ring for diverse ydelser  
- Den aktuelle konjunktursituation med udgangspunkt i KL's 
vurdering af arbejdsmarkedet og Økonomisk Redegørelse 
(Økonomi- og Indenrigsministeriet) samt Styrelsen for ar-
bejdsmarked og rekruterings kommunefremskrivning 
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8 Tilbagetrækningsreformen (Pensi-
onsalderen hæves) 

3.500 1.300 1.300 1.300 Fra 1. januar 2019 udskydes pensionalderen, således at per-
soner født i 1. halvår 1954 kan trække sig tilbage som 65½-
årige (efterløn 60½ år), mens personer født i 2. halvår 1954 
kan trække sig tilbage som 66-årige (efterløn 61 år). Det 
betyder, at ca. 450 personer i Furesø (jf. dst.dk) får udskudt 
deres tilbagetrækningsalder med hhv. et halvt og et helt år 
ift. eksisterende regler.Dette medfører alt andet lige, at 
arbejdsstyrken i Furesø vokser, arbejdsstyrken ventes at 
vokse med ca. 330 helårsmodtagere. Den forventede andel i 
offentlig forsørgelse er beregnet med udgangspunkt i ande-
len af 60-64-årige  gennem de sidste tre år og ligger på 10 
pct. for aldersgruppen, mens den gennemsnitlige helårsom-
kostning forventes at være 110.000. Som følge af den øgede 
arbejdsstyrke forventes udgifterne til offentlig forsørgelse at 
øges med 3,5 mio. kr. i 2019.  
Skønnet for årene 2020-2022 vurderes i efterfølgende år. 
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9 Førtidspensioner - gamle og ny ord-
ning 

-977 -1.818 -660 425 Samlet set er der på førtidspensionsområdet behov for at 
nedjustere med 1,0 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og med 
0,7 mio. kr. i 2021. Fra 2022 er der dog behov for at opjuste-
re med 0,4 mio. kr.  Nedenfor gennemgås hhv. de gamle og 
ny ordning(er). 
GL. ORDNING 
Ifølge prognosen pr. 1. juni 2018 vil antallet af forventede 
helårspersoner ultimo 2018 være højere end forudsat i Opr. 
Budget 2018, hvilket medfører et højere antal førtidspensio-
nister i 2019-2022. Ultimo 2018 forventes der at være 662 
borgere på ordningen. Budget 2019 er derfor baseret på, at 
borgere, der er på førtidspension medio 2018, alt andet lige 
også vil være det primo 2019.  
Hvert år overgår nogle førtidspensionister til folkepension 
pga. alder. Da folkepensionsalderen er forhøjet, vil borgerne 
blive på førtidspension i længere tid end tidligere. Førtids-
pensionister rykker desuden fra én type FØP til en anden og 
dyrere FØP i takt med nedsat funktionsevne og/eller sund-
hedstilstand.  
Der forventes færre indtægter på mellemkommunale beta-
linger, og budgetkorrektionen er derfor nedjusteret med 2 
mio. kr. i hvert budgetoverslagsår. 
I 2019 nedjusteres budgettet med 1,0 mio. kr. stigende til 
2,0 mio. kr. i 2020, og 0,7 i 2021.  
I 2022 nedjusteres budgettet med 2,7 mio. kr., idet budget-
overslagsåret 2021 fra teknisk budget 2018 automatisk er 
lagt ud i 2022, og dermed ikke afspejler den ændring, der 
ellers vil være på området. 
årlig pris.  
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      NY ORDNING: 
Korrektionen for 2019 og frem er baseret på den forventede 
udvikling i 2018. I forventet regnskab 2018 pr. ultimo maj 
forventes der 25 nye førtidspensionister i stedet for 35, 
hvilket betyder, at udgangspunktet for 2019 er lavere end 
tidligere forventet.  
I 2019 og overslagsårene forventes der fortsat årligt at 
komme 35 nye førtidspensionister. Budgettet er baseret på 
det forventede antal helårspersoner baseret på en 
gennemsnitlig årlig pris.  
I 2019 nedjusteres budgettet derfor med 1,5 mio. kr. til 1,7 
mio. kr. frem til 2021.  
I 2022 skal budgettet opjusteres med 3,2 mio. kr., idet 
budgetoverslagsåret 2021 fra teknisk budget 2018 
automatisk er lagt ud i 2022, og dermed ikke afspejler den 
ændring, der ellers vil være på området. 
Ultimo 2018 forventes der at være 136 borgere på 
ordningen. 
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10 Boligydelse og -sikring 1.440 1.440 1.440 1.440 Forventningen for 2019 og overslagsårene er baseret på 
forventet regnskab 2018 pr. ultimo april 2018. Forventet 
regnskab 2018 er primært baseret på en fremskrivning af det 
gennemsnitlige forbrug i perioden januar-april 2018.  
Ved nyetablering af ældreboliger o.lign. samt modernisering, 
så stiger huslejen pr. bolig, hvilket medrører, at kommunen 
samtidig skal betale mere i boligydelse/boligstøtte. 
 
Forventningen for 2019 er baseret på det forventede regn-
skab 2018 pr. ultimo maj 2018. Forventet regnskab 2018 er 
primært baseret på en fremskrivning af det gennemsnitlige 
forbrug i perioden januar-maj 2018. Personlige tillæg ydes 
kun til pensionister til de gamle pensionsordninger (52.000) 

              

  Korrektioner - i alt 11.836 11.994 18.715 19.800   
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Lovbundne/kontrakter/refusioner 1.305 1.445 1.540 453   

1 Frit valg til genoptræning - DUT 453 453 453 453 Ny lov om 7 dages frist for påbegyndt genoptræning  
Den 1. juli 2018 træder en lov om ventetidsgaranti til genop-
træning for borgere, der udskrives fra sygehus med genop-
træningsplan (sundhedslovens § 140), i kraft. Loven indebæ-
rer, at hvis borgeren ikke kan påbegynde genoptræning i det 
kommunale tilbud inden for 7 dage, har borgeren ret til at 
vælge en privat leverandør, såfremt den private leverandør 
kan opstarte genoptræningen senest samtidig med det 
kommunale tilbud. Kommunen betaler den private leveran-
dør.  
Furesø Kommune modtager i 2018 443.700 kr.  i DUT-midler 
til "en midlertidig pukkelafvikling af eksisterende ventelister 
samt varig kapacitetsudbygning i kommunerne som følge af 
begrænsning af kommunernes fleksibilitet. Hertil skal kom-
pensationen dække øget administration som følge af ord-
ningen" (jf. Budgetvejledning 2019, skrivelse 4.2).  Fra den 1. 
juli 2018 og året ud ansættes 2 terapeuter og en fagligt-
administrativ medarbejder overføres fra projektopgaver til 
at håndtere loven.  
I 2019 og frem udgør DUT-midlerne 453.000 kr. årligt og skal 
bl.a. dække administration af ordningen og den fortsatte 
hurtige igangsættelse af træningsforløb. 
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2 Ændring af bekendtgørelse, Kommu-
nal medfinansiering af sundhed, 
kræftplan IV - DUT 

-20 120 215 0 Beløbet består af en række reguleringer, som følge af øko-
nomiaftale for kommunerne for 2019 på sundhedsområdet. 
De berørte love og politiske aftaler er: Kræftplan IV (104.600 
kr. i 2021), Kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur (-
139.500 kr. i 2019), bekendtgørelse om driftsoverenskomst 
mellem regionsråd og selvejende hospicer (119.700 kr. i 
2019 og frem). 

3 Aflastning af pårørende (finanslov 
2018) - DUT 

436 436 436 0 Med finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt fra 
2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes 
indsats med aflastning af pårørende. Kommunerne forpligtes 
til i deres værdighedspolitik at beskrive, hvordan kommunen 
understøtter de pårørende. Hjemmesygeplejen og Rehabili-
teringscentret får øgede ressourcer til at aflaste de pårøren-
de i belastede perioder. Initiatiet er yderligere beskrevet i 
budgetopfølgning II, 2018. 

4 En værdig død (finanslov 2018) - DUT 436 436 436 0 Med finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt fra 
2018 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med 
at skabe en værdig død for den ældre. I hjemmesygeplejen 
ansættes der en sygeplejerske med særlige kompetencer 
inden for palliation. Initiativet er yderligere beskrevet i bud-
getopfølgning II, 2018. 
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Demografi 747 3.747 9.747 12.747   

5 Demografi Ældreområdet 747 1.247 4.747 7.747 Der er på ældreområdet afsat en demografipulje på hjem-
meplejeområdet til håndtering af behovet for mere hjem-
mehjælp til kommunens stigende ældrebefolkning.  
Der er tidligere budgetteret med en årlig demografipulje på 
baggrund af en demografiberegning. I det oprindelige bud-
get 2019-2022 udgør puljen årligt 4 mio. kr., og der har i 
overslagsårene 2020-22 ikke teknisk været taget højde for 
den forventede stigning i den demografiske udvikling. Det 
sker ved dette års budget 2019-22.  
I forsommeren 2018 er demografimodellen for hjemmeple-
jebehovet opdateret. Der er beregnet et enhedsbeløb for 
udgiften til hjemmehjælp for en borger i hver aldersgruppe. 
Enhedsbeløbene er: 
67-69 år: 1.942 kr. 
70-74 år: 3.889 kr. 
80-84 år: 13.343 kr. 
85-89 år: 23.913 kr. 
90 år og derover: 41.428 kr. 
Disse enhedsbeløb afspejler både det beløb, der anvendes 
pr. bruger af hjemmehjælp og andelen af borgere i alders-
gruppen, der modtager hjemmehjælp (opgjort for 2017). 
Ud fra enhedsbeløb og befolkningsprognosen er de demo-
grafiafhængige udgifter til hjemmehjælp beregnet. Det be-
tyder, at kommer der fx. 10 flere borgere i en aldersgruppe 
forøges budgettet med 10 gange enhedsbeløbet i alders-
gruppen.  
Demografiberegningen vedrører således ikke de borgere i en 
aldersgruppe, som bor på plejecenter.  
Som følge af demografiberegningen skal demografipuljen 
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opjusteres med 0,5 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 7 
mio. kr. Det samlede budget til hjemmepleje er efter demo-
grafireguleringen på 75,1 mio. kr. i 2019, 75,5 mio. kr. i 2020, 
79,0 mio. kr. i 2021 og 82,0 mio. kr. i 2022.  
 
Den stigende ældrebefolkning indebærer, at Genoptræ-
ningscentret skal gennemføre flere træningsforløb. Budget-
tet opjusteres derfor med 0,75 mio. kr. årligt i 2019 og frem 
med henblik på håndtering af øget aktivitet. 
 
Behovet for flere plejeboliger som følge af den stigende 
ældrebefolkning håndteres særskilt 

6 Demografi Voksne med særlige be-
hov 

0 2.500 5.000 5.000 Demografisk betingede udgifter til voksenhandicap fra 2020 
og frem. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev 
der lagt demografimidler ind i budgettet for årene 2018 og 
2019 med en flad profil fra 2020. Blandt de borgere som 
modtager ydelser indenfor voksne med særlige behov er 
udgiftsniveauet til de yngste årgange betydeligt højere end 
til de ældre.  
Således udgør andelen af udgifter til borgere født efter 1980 
53 % af udgifterne, mens de kun udgør 40 % af samtlige 
borgere, der modtager ydelser indenfor voksne med særlige 
behov.  
Der er årligt en tilgang af en ny årgang unge som fylder 18, 
mens der modsvarende er en afgang primært fra de ældste 
årgange. Afgangen frigør ikke tilstrækkelige budgetmidler til 
at rumme udgiftspresset fra de yngre. Der er derfor behov 
for at tilføre området en demografisk betinget bevilling.  
Hver nyoprykkede fødselsårgang koster ca. 7 mio. kr.  (net-
to). Der er således taget højde for naturlig afgang.  Det er 
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forudsat, at en del af det demografisk betingede udgiftspres 
finansieres ved etablering af flere bomuligheder i eget regi, 
hvor gennemsnitsprisen er billigere end ved købte tilbud. 
Det forudsættes ligeledes at der frem mod 2021 oog 2022 
arbejdes med yderligere muligheder for at reducere udgif-
terne ved tilgangen. Som følge heraf indarbejdes kun en del 
af det demografisk betingede udgiftspres i de tekniske kor-
rektioner. 
 

              

Øvrige korrektioner 11.500 11.000 12.000 12.000   

7 KMF 10.000 10.000 10.000 10.000 Som følge af en omlægning af afregningen af KMF, aftalt ved 
økonomiforhandlingerne for 2017, vil afregningen blive for-
højet fra 2018 og frem.  
Konsekvenserne er delvist imødekommet i forbindelse med 
Budget 2018, men forhøjelsen af udgifterne er større end 
oprindeligt antaget, hvorfor der er behov for denne budget-
korrektion. Forhøjelsen er kompenseret på indtægtssiden.  
Furesø Kommune har rettet henvendelse til Region Hoved-
staden ultimo juni 2018 på baggrund af den høje afregning 
af KMF i 2018, mhp. at få en forklaring på udgiftsstigningen 
samt for at få mere detaljerede data. Endvidere har Furesø 
Kommune taget initiativ til en samlet henvendelse til KL fra 
en række berørte kommuner i Hovedstadsområdet mhp. at 
få forklaret årsagen til udgiftsstigningen, samt mhp. en kom-
pensation herfor. 
Der er i budgetforslaget ikke taget højde for ændring i be-
folknings-sammensætning i budgetperioden, idet der er en 
befolkningsstigning, særligt af ældre og udgiftskrævende 
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borgere, mens budgettet er fladt. Begrundelsen herfor er, at 
der ikke på budgetteringstidspunktet er stillet detaljerede 
data til rådighed fra Regionens side, som en sådan beregning 
kan bygge på. 
Det opr. budget 2019 udgør 158 mio. kr. årligt.  
Det bemærkes, at udgifter til KMF ligger udenfor servicer-
ammen. 

8 Ventedage 2.000 500 500 500 Der betales for ventedage, dvs. antal døgn, som en færdig-
behandlet borger på et sygehus, venter på at kunne komme 
hjem.  
Dette vedrører borgere, som ikke umiddelbart kan komme 
hjem i eget hjem, og som derfor enten skal på Rehabilite-
ringscentret til genoptræning eller på anden måde skal hjem 
med særlig støtte eller i plejebolig. 
Grundet en forhøjet statslig ekstratakst på ventedage, samt 
et pres på de midlertidige pladser (og dermed begrænsede 
muligheder for hurtig hjemtagning), ventes det at der vil 
komme en større afregning af ventedage, særligt i 2019. 
Forslaget skal ses i sammenhæng med USS1, samt behov for 
udbygning af plejeboligpladser og midlertidige pladser. Det 
er derfor forventningen, at presset vil aftage fra 2019 og 
stabilisere sig på et niveau, svarende til 2016-niveauet. 
Den forhøjede afregningstakst betyder, at et døgn koster 
4.088 kr. og efter 2 døgn 6.132 kr. (2018-pl) pr. døgn. 
Det opr. budget 2019 udgør 1,46 mio. kr. Med budgetkorrek-
tionen vil budgettet udgøre 3,46 mio. kr. i 2019, svarende til 
ca. 560 ventedøgn, hvilket svarer til 2017-niveau. Fra 2020 
og frem tilføres årligt 0,5 mio. kr. således, at der budgetteres 
med et antal ventedage på 2016-niveau, svarende til 320 
døgn. Der er til dato i 2018 afregnet 4 mio. kr. til ventedage 
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pr. ultimo maj.  
Det forhøjede niveau i 2018 skyldes en samlet nedgang i 
antal plejeboligpladser, som følge af ombygning af Ryetbo. 
Denne forhøjelse ventes at aftage med ibrugtagningen af de 
nye pladser på Ryetbo, samt med indsatserne i budgetfor-
slag USS1. 

9 Udvidelse af Rehabiliteringscentret 
fra 30 til 36 pladser  

3.400 3.400 3.400 3.400 I budget 2018 besluttede Byrådet at fortsætte med en be-
lægning på Rehabiliteringscenteret på 36 pladser. Bevillingen 
blev kun givet i 2018.   
Rehabiliteringscentret udvides nu fra 30 til 36 pladser. Bag-
grunden er, at der i 2017 har været en belægning på 36 
pladser og i 2018 på ca. 38 pladser (gns.). Det må forventes, 
at presset på Rehabiliteringscentrets pladser vil fortsætte til, 
der er etableret yderligere plejeboligpladser. Der tilføres 
årligt 2,5 mio. kr. til plejeopgaven på Rehabiliteringscentret 
og 0,9 mio. kr. til træningsindsatsen (varetages af Genop-
træningscentret). Det samlede budget for Rehabiliterings-
centret i 2019 udgør efter korrektionen 19,4 mio. kr. og det 
samlede budget for Genoptræningscentret 15,3 mio. kr. 

10 Lillevang -tilbagekøb af servicearea-
ler 

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Social- og Sundhedsudvalget traf i maj 2017 beslutning om 
tilbagekøb af servicearealerne på Plejecenter Lillevang.  
Kommunen overtager servicearealet pr. 1. september 2018. 
Tilbagekøbet indebærer en årlig besparelse på ejendomsud-
gifterne på 2 mio. kr. (jf. SSU-sag maj 2017). 
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11 Ryetbo - udvidet serviceareal efter 
om- og tilbygning 

1.100 1.100 1.100 1.100 Ryetbo plejehjem udvides fra 97 til 108 pladser ved en om- 
og tilbygning. Pladserne forventes at være klar til ibrugtag-
ning den 1. september 2018. Om- og tilbygningen indebæ-
rer, at der er et udvidet serviceareal. Udgifterne hertil er  
opgjort i forbindelse med fremlæggelse af skema B-sagen for 
Social- og Sundhedsudvalget på juni mødet i 2016. 

12 SOSU-elever -3.000 -2.000 -1.000 -1.000 SOSU-uddannelserne blev i 2017 omlagt, så sosu-
assistentuddannelsen blev udvidet til at være en 3-årig ud-
dannelse. Samtidigt blev dimensioneringen ændret til bedre 
at afspejle det forventede fremtidige arbejdskraftbehov - fra 
at optage 50 sosuhjælperelever (1-årig) skal vi nu kun optage 
15; til gengæld skal vi istedet for 15 sosuassistentelever nu 
optage 25 (3 årig). Besparelsen på sosuhjælperelever ind-
træder med det samme, meromkostningen til sosuasssitent-
elever optrappes hen mod 2021, hvor den nye uddannelse 
er fuldt indfaset. 

Afledt drift af anlægsforslag 0 0 0 0   

              

13 Etablering af 50 nye plejeboliger 0 0 0 0 På USS´s møde i august 2018 fremlægges 3 scenarier for 
etablering af 50 nye plejeboliger: 1) Udvidelse af Plejecenter 
Lillevang med 50 pladser, 2) Kommunen opfører et nyt ple-
jecenter, 3) Opførelse af et friplejehjem.  
I anlægsbudgettet (etablering m.v.) er indlagt de budget-
mæssige konsekvenser af scenarie 1. De nye pladser forud-
sættes taget i brug pr. 1. januar 2022. De årlige driftsmæssi-
ge konsekvenser er endnu ikke medtaget i budgettet, da den 
endelige beregning skal kvalificeres yderligere 

              

  Korrektioner - i alt 13.552 16.192 23.287 25.200   
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Politiske beslutninger           

1 Vejbelysning - Energi- og renove-
ring (BV 2018 MPT 221) 

0 200 200 0 Implementering af anlægsprojektet "Energioptimering og 
renovering af vejbelysningsanlægget" er udskudt. Som følge 
heraf skal den afledte driftsbesparelse nedjusteres i 2020 og 
2021. 

1a Bybækskolen - udvidet arealan-
vendelse 

645 645 645 0 Antallet af anvendte m2 på Bybækskolen udvides i forbindel-
se med, at det er besluttet af Karrierelæringsmiljøer, Ung-
domskole/Sprogskole og Fonetænehusets trykkeri flytter ind 
på Bybækskolen i en midlertidig periode. Det skønnes at give 
øgede udgifter til rengøring, el, vand, varme, renovation m.v. 
på samlet 645.000 kr. årligt. 

Lovbundne/kontrakter/refusioner           

2 Kollektiv trafik (Movia) -570 430 430 430 Movia 1. behandlede budget 2019-2022 i juni 2018 og Fure-
søs Budget 2019-2022 er justeret i forhold til det. Derudover 
er der indarbejdet øgede udgifter til kollektiv trafik fra 2020, 
som følge af en forventning om øget driftudgifter i forhold til 
Flyvestation Værløse.  
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3 Huslejer (samlet) -100 310 210 210 Kommunen betaler huslejer for ialt 16,2 mio. kr. og modta-
ger indtægter for 9,7 mio. kr., hvilket vil sige 6,5 mio. kr. 
(netto). Samlet set kan udgiften nedskrives med 0,1 mio. kr i 
2019 og den skal opskrives med 0,3 i 2020 og 0,2 mio. kr. i 
2021 og 2022. 
justeringerne skyldes en årlig forventet mindreindtægt fra 
hotel- og konferencecenter ved Farum Park, hvor indtægten 
er omsætningsbestemt samt at forventede salg af ejen-
domme, der giver tabt huslejeindtægt, er justeret og for-
skudt, i forhold budgetgrundlaget for 2019-2022. 

              

Øvrige kor-
rektioner 

            

              

4 Midlertidig boligplacering - flygt-
ninge og familiesammenførte 

-300 -300 -300 -300 Der kommer færre flygtninge til kommunen end budgetlagt, 
og derfor falder de afledte driftsudgifter i forhold til bolig-
placering af midlertidige flygtninge.  
Dette vurderes at kunne give en årlig driftsbesparelse på 0,3 
mio. kr. fra 2019. 

5 Drift af nyetablerede parkerings-
pladser ved Marie Kruse skole og 
Stavnsholt Kirke 

80 80 80 80 Farum Kommune besluttede i 2003 at udbyde vejarealer 
med henblik på at etablere parkeringspladser i tilknytning til 
hhv. Marie Kruse skole og Stavnholtkirken. Handlen blev 
aldrig gennemført, hvorfor arealerne i stedet blev tilbudt de 
to interessenter med udgangspunkt i vejlovens processuelle 
regler (ca. 2007). Vilkårene (ca. 2010) for ejerskiftet omfatter 
blandt andet, at Furesø Kommune skal forestå drift og vedli-
geholdelse af parkeringspladsen tilstødende kirken, da den 
skal være offentlig tilgængelig (både i hverdagen for skolens 
personale og i weekender, når der er arrangementer i Farum 
Arena). Parkeringspladsen blev først etableret i år 2016, 
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hvorfor udgiften til drift og vedligehold først effektueres nu.  

6 Iltning af Furesø (Netto) -109 -109 -109 -109 Tilpasning af budget ift. regnskabsresultatet de seneste år. 
Udgiftsbudgettet vil efter justeringen udgøre 878.000 kr. Der 
har ikke tidligere være budgetlagt med indtægten fra Lyng-
by-Taarbæk og Rudersdal kommuner samt NOVAFOS. Ind-
tægtsbudgettet fastsættes til 575.000 kr. 

Afledt drift af anlægsforslag           

              

7 UNMG 102 - Pulje klimatilpasning 50 50 50 50 Der vil være afledte driftsudgifter til de realiserede tiltag for 
klimatilpasningsprojektet for Søndergårdskvarteret, herun-
der drift og pleje af den blå/grønne vandvej og regnbedet på 
Enebærvej. 

8 UNMG 202 - Renovering af cykelsti 
i Ryget Skovby og udskiftning af 
poppel allé 

0 130 130 130 Afledt drift og vedligehold af cykelstier ved Ryget Skovby og 
poppel allé. Ved 2. behandlingen i ØU reduceres udgiften 
med 50.000 kr. fra 0,18 mio. kr. til 0,13 mio. kr. fra 2020   

9 UNMG 207 - Implementering af 
affaldssortering på kommunens 
ejendomme 

-150 -150 -300 -300 Afledt driftsbesparelse ved implementering af affaldssorte-
ring ved kommunens ejendomme. 

10 UNMG 208 - Etablering af en sam-
let hjemmepleje og hjemmesyge-
pleje og afledte rokader 

973 973 873 873 Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen og hjælpemiddeldepotet 
ønskes samlet i Widex bygningen på Kr. Værløse Vej. Den 
årlige lejeudgift er estimeret til 1,1 mio. kr. I forhold til udgif-
ter til el, vand og varme forudsættes det, at det nuværende 
budget hertil vedr. Gammelgårdsvej 88 kan dække denne 
udgift.  
Ved 2. behandlingen i ØU reduceres udgiften i 2019-2020 
med 0,3 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i 2021 og 2022 som skyldes 
en lavere husleje end først antaget.  
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11 UNMG 216 Ny Skovbørnehave i 
Jonstrup 

120 120 120 120 Afledt drift af ny skovbørnehave i Jonstrup til energi og vand, 
rengøring, renovation m.v. Ved. 2. behandlingen i ØU afsæt-
tes der midler til afledt drift på 0,120 mio. kr. i 2019-2022.  

  Korrektioner - i alt 639 2.379 2.029 1.184   
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Øvrige korrektioner           

              

1 Kommuneplan og driftsudgifter forbundet 
med udarbejdelse af lokalplaner 

200 200 200 200 Kontoen ønsket forhøjet med 0,2 mio. kr., idet der er behov 
for øget hjælp til lokalplanlægningen bl.a. til udarbejdelse af 
lokalplaner, opdatering og udvikling af plandata samt under-
søgelse. Kontoen har de tidligere været presset og med 
fortsatte pres på udarbejdelse af nye lokalplaner samt revi-
sion af gamle lokalplaner er det nødvendigt at forøge belø-
bet. Desuden er der øget statslige krav om opdatering og 
ensretning af plandata, hvilket også medfører øgede udgif-
ter for kommunen. 
Det korrigerede budget vil herefter udgøre 0,4 mio. kr. fra 
2019 og frem. 

              

  
Korrektioner - i alt 200 200 200 200   

 


