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1 - Indledning 
I dette notat uddybes væsentlige elementer i budgetprocessen og budgettidsplanen for budget 

2019-2022. Notatet forelægges som supplement til 2. behandlingen af budget 2019-2022 og er 

løbende i budgetprocessen blevet opdateret i forhold til ny viden samt løbende beslutninger.  

Notatet blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i februar og maj 2018 og forelægges nu i en 

opdateret ”version 3” i forbindelse med Økonomiudvalgets og Byrådets budgetvedtagelse.   

2 – Udgangspunkt for budget 2019-2022 
Udgangspunktet for kommunens samlede budget i 2019 er det vedtagne budget 2018 for over-

slagsår 2019, hvor der var budgetteret med et forbrug af de opsparede midler på 35,6 mio. kr. i 

2019. Forvaltningen har blandt andet siden maj 2018 indarbejdet budgetoverslagsår 2022 i To-

talbudgettet. Derudover er de statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud- og udligning for 2019 

indarbejdet. Forvaltningens forslag til budgetkorrektioner, effektiviseringer og besparelser samt 

et revurderet anlægsprogram er ligeledes indarbejdet, som godkendt ved 1. behandlingen i Øko-

nomiudvalget og Byrådet. Hertil er der indarbejdet en række korrektioner, jf. beslutning i Byrå-

det den 29. august 2018, revurderede indtægter fra skat, tilskud og udligning som følge af Øko-

nomis redegørelse fra august 2018, samt lånetilsagn af 30. august 2018.   

Det samlede Totalbudget 2019-2022 viser på nuværende tidspunkt et forbrug af de opsparede 

midler på 25 mio. kr. i 2019, og dermed en forbedring på 10,6 mio. kr. siden vedtagelsen af 

budget 2018-2021.  

Dette forbrug af opsparede midler i 2019 mere end opvejes af, at der i budgetoverslagsårene 

2020-2022 opspares midler i et omfang, at det samlede budgetforslag 2019-2022 udviser et 

overskud på ca. 25 mio. kr. i budgetperioden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der heri 

indgår et råderum på årligt 10 mio. kr. i 2019 stigende med 5 mio. kr. i hvert år til 25 mio. kr. i 

2022 til udmøntningen af nye initiativer. Råderummet udmøntes i forbindelse af behandlingen 

af denne sag jf. afsnit 8 nedenfor.       

Tabel 1 nedenfor viser budget 2019-2022, som forelægges til 2. behandling i Økonomiudvalget 

og Byrådet.  
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Tabel 2.1 – Totalbudget 2019 -2022 

 
 

TOTALBUDGET 2019 - 

2. behandling ØU 

Budget

forslag

2019

Statsgaranti

Budget-

overslag 

2020

Budget-

overslag 

2021

Budget-

overslag 

2022

Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)

Det skattefinansierede område:

A. Driftsindtægter 

Skatter -2.744,2 -2.822,8 -2.933,1 -3.038,2

"Øgede indtægter" - (forventet kompensation ifht. udlændinges 

uddannelsesniveau subsidiært effektiviseringer/ andre indtægter) 

-25,0 -25,0

Tilskud og udligning 130,5 105,1 187,5 250,5

Driftsindtægter - i alt -2.613,7 -2.717,7 -2.770,6 -2.812,7

B. Driftsudgifter

Driftsudgifter 2.495,7 2.490,5 2.500,5 2.500,5

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

Nye effektiviseringer og besparelser -20,0 -40,0 -60,0

Anvendelse  af pulje til nye investeringer/initiativer (drift) 5,0 5,5 3,2 3,2

Restpulje til nye investeringer/initiativer 9,6 9,6

Øvrige budgetkorrektioner: 31,3 35,8 48,6 50,6

  Serviceudgifter 6,0 10,3 16,4 17,3

  Overførselsudgifter 11,8 12,0 18,7 19,8

  Kommunal medfinansiering (KMF) 10,0 10,0 10,0 10,0

  Den centrale refusionsordning (SDE) 3,5 3,5 3,5 3,5

Pris - og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6 65,7 127,6 189,3

Driftsudgifter - i alt 2.494,4 2.533,6 2.603,3 2.650,1

C. Renter

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

Renteindtægter -7,3 -6,6 -6,2 -5,9

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

Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud ) -94,9 -159,7 -143,0 -138,7

D. Anlæg

Anlægsudgifter 119,1 139,3 78,6 56,1

Anlægsindtægter (salg) -45,3 -55,1 -5,0 -5,0

Anlægsudgifter i alt – netto 73,9 84,1 73,6 51,1
 

Det skattefinansierede område i alt ( - = overskud) (A+B+C+D) -21,0 -75,6 -69,4 -87,6

E. Det brugerfinansierede område

Driftsudgifter 44,2 44,2 44,2 43,4

Driftsindtægter -44,2 -44,2 -44,2 -43,5

Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0

Det brugerfinansierede område i alt 0,0 0,0 0,0 -0,1

F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E) -21,0 -75,6 -69,5 -87,7

G. Finansiering

Låneoptagelse -22,7 -38,2 -31,7 -31,7

Lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet  -20,0 -20,0

Afdrag på lån 101,4 104,1 107,3 109,7

Øvrige finansforskydninger -18,1 -21,6 -21,6 -6,6

Grundkapital -7,0 13,5 15,0 5,0

Ryet Bo - deponering 12,4 0,0

Finansiering i alt 46,0 37,8 69,0 76,4

Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) 25,0 -37,8 -0,5 -11,3
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3 – Aftale om kommunernes økonomi for 2019 
Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 er indgået mellem Regeringen og KL 7. juni 2018. 

Byrådet blev orienteret om aftalens indhold den 27. juni 2018 forud for Byrådets møde. De 

økonomiske konsekvenser af aftalens indhold – der har virkning allerede i 2018 – indgår i bud-

getopfølgning II-2018. De økonomiske konsekvenser, der har betydning for 2019, herunder 

pris- og lønfremskrivning, serviceramme, budgetgaranti, statsgaranti, DUT m.m. er indarbejdet i 

forvaltningens budget 2019-2022, som forelagt Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling af 

budget 2019-2022.   

Hovedelementerne af økonomiaftalen er ligeledes beskrevet i et særskilt notat, som er udsendt 

til Byrådet den 19. juni 2018.  

4 – Forvaltningens arbejde med budget 2019-2022 
Med budget 2019 har forvaltningen blandt andet igangsat en proces, der tilvejebringer 10 mio. 

kr. i 2019, stigende til 25 mio. kr. i 2022 til finansieringen af nye politiske prioriteringer og 

investeringer med udgangspunkt i Byrådets arbejdsprogram. 

Herudover har forvaltningen i lighed med tidligere år løbende frem mod den politiske behand-

ling af budgetforslag 2019-2022 blandt andet arbejdet med: 

 Opdatering af indtægter fra skat, tilskud og udligning jf. afsnit 10 

 Nye skøn for P/L og KL’s udmelding af den vejledende serviceramme  

 Implementeringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (herunder DUT) 

 Rammekorrektioner som fx demografi, ændringer af kontrakter og justeringer af bud-

gettet som følge af regnskab 2017 og forventet regnskab 2018, udmøntning af budget 

2018 m.m. 

 Forslag der skaber råderum til prioriteringer 

 Effektiviseringer der bidrager til budgetbalance 

 Revideret anlægsprogram 

 

Siden Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2019 er der indarbejdet ændringsforslag til 

budgetforslaget som besluttet af Byrådet den 29. august 2018. Disse ændringsforslag vedrører: 
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Tabel 4.2 – Ændringer af driftsudgifter mm. som er vedtaget af Byrådet ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 

 
 

Den 30. august 2019 fik Furesø Kommune en tilkendegivelse fra Økonomi- og Indenrigsmini-

steriet om et lånetilsagn på 40 mio. kr. samlet set i 2019 og 2020. Lånetilsagnet er nærmere 

beskrevet i afsnit 16 nedenfor. Lånene medfinansierer primært investeringer i botilbud samt den 

nye daginstitution i Sydlejren og er indarbejdet med et låneoptag på 20 mio. kr. i hhv. 2019 og 

2020.  

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør Økonomisk redegørelse i maj, august og decem-

ber måned. Økonomisk redegørelse fra maj ligger til grund for fastlæggelsen af de statsgarante-

rede beløb fra skat-, tilskud og udligning, mens økonomisk redegørelse fra august ligger til 

grund for en vurdering af, hvorvidt det er fordelagtigt at vælge selvbudgettering og en endelig 

fastlæggelse af indtægter fra skat-, tilskud og udligning for budgetoverslagsårene 2019.  

Derfor er prognosen for skatter, tilskud og udligning ændret siden 1. behandlingen af budget 

2019-2020 jf. totalbudget i tabel 1 samt afsnit 9 nedenfor.  

Hele 1.000 kr.

Ændringer mellem 1. behandling i ØU og Byrådet
Budget

2019

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Effektiviserings- og besparelseskatalog 4.996 2.996 2.246 1.746

Tekstmæssige ændringer:

• ØU 1 Afbureaukratisering og forenkling  - tekstmæssig 

præcisering af hvordan besparelsen udmøntes 

• ØU 2 Justering af ledelsesstrukturen  - tekstmæssig præcisering 

af hvor og hvordan besparelsen udmøntes

•ØU 4 Opsigelse af kutyme fridage  - tekstmæssig præcisering af, 

hvilke personalegrupper forslaget vedrører

• UBE 1 Kontante ydelser  - tekstmæssig tilretning, således at det 

fremgår, hvilken målgruppe forslaget forslaget retter sig mod

• USS 1 Sammenhæng i sundheds- og plejeindsatsen  - 

tekstmæssig uddybning af sammenhængen

Justering af besparelser:

• ØU 5 Konsekvens af regnskabsresultat 2017  - reduktion af 

puljen til tillidsmandsarbedje halveres

150 150 150 150

•UDI 2 Digitale arbejdsgange  - besparelsespotentialet forøges -250 -1.000 -1.500

• UDF 2 / USU 1 Omlægning af PPR og specialundervisning  - 

besparelsen i 2019 reduceres med 3 mio. kr. til 4 mio. kr.

3.000

• USU 3 Øget forældrebetaling i FFO 1  - nedsættelse af den 

foreslåede takstforhøjelse fra 100 til 50 kr.

790 790 790 790

• USU 4 Øget forældrebetaling FFO 2  - forslaget udgår 856 856 856 856

• UKFI 1 Tilpasning af åbningstider og tilskud  - reduktion af 

besparelsen

200 1.450 1.450 1.450

Anlægsprogram -1.200 -1.000 0 0

• UDI 200 Opdatering af netværk  - nedjustering -1.500 -1.000

• UKFI 103 Renovering af Værløsehallerene 300

• UNMG 208 Samling af hjemmeplejen - tekstmæssig 

omformulering

Finansiering -10.200 0 0 0

Deponering vedr. hjemmeplejen - udgår -10.200
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Der er herudover på driften foretaget en række budgetkorrektioner i forbindelse med budgetafta-

len for 2019-2020, jf. sagens bilag 1. Nedenfor viser tabellen de samlede ændringer, der indgår i 

budgetaftalen og indstilles til budgettets vedtagelse (2. behandling). En detaljeret oversigt frem-

går af afsnit 19. 

Ændringer mellem 1. behandling i Byrådet og 2. behandling i ØU 

     
     

Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

          

Driftsindtægter (skat samt tilskud/udligning):         

Revideret indtægtsprognose jf. KL’s tilskuds-
model 12. september 2019 
Nedsættelse af dækningsafgift på forretnings-
ejendomme fra 5,5 promille til 5,0 promille 

-509 
 

263 

-5.162 
 

525 

6.824 
 

525 
 

7.302 
 

788 

          

Effektiviseringer og besparelser:         

Ændringer jf. afsnit 7 6.095 7.345 5.648 4.190 

         

Budgetkorrektioner         

Ændringer jf. afsnit 4 -200 -250 -350 -350 

          

Anlæg         

Ændringer jf. afsnit 13 4.500 19.750 15.500 9.000 

          

Finansiering         

Ændringer jf. afsnit 16  -12.700 -35.375 -1.675 -1.197 

          

I alt -2.551 -13.167 26.472 19.733 

 

 

5 – Forvaltningens ændringer af budgetrammer  
Forvaltningen har som en integreret del af budgetforslag 2019-2022 udarbejdet en række forslag 

til justeringer af udvalgenes rammer, som følge af ændringer i de budgetforudsætninger, der lå 

til grund for budgetaftalen 2018. Ændringer af budgetrammerne kan skyldes flere forskellige 

forhold som fx:  

 Generel justering af budgetposter som følge af mer-/mindreforbrug i regnskab 2017 eller 

forventet regnskab 2018  

 Ændringer i aktivitet eller enhedspriser som er nødvendige for at opretholde det politisk 

vedtagne serviceniveau 



6 
 

 Demografiske ændringer 

 Andre budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl) 

 Konsekvenser af politiske beslutninger for 2019 truffet af Byrådet efter budget 2018 blev 

vedtaget 

 Ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold 

 Ny lovgivning 

 

Samtidigt er der indarbejdet effektiviseringsforslag på driften på i alt 39,1 mio. kr. Disse forslag 

bidrager til en samlet budgetbalance i budgetperioden 2019-2022 og modvirker effekterne af det 

demografiske pres særligt som følge af, at flere borgere bliver over 80 år, samt yderligere bud-

getreguleringer blandt andet som følge af ny lovgivning. Dette er ligeledes nærmere uddybet i 

afsnit 8 nedenfor.  

6 – Omlægning af særtilskud – Furesøaftalen 
I budget 2019 er budgetoverslagsår 2022 indarbejdet. Som det fremgår af notat, som er udsendt 

til Byrådet den 2. november 2017, indgår der i budgettet et årligt særtilskud til Furesø Kommu-

ne på 50 mio. kr. i 2007 priser, svarende til ca. 83 mio. kr. i 2021. Særtilskuddet erstattes fra 

2022 og frem af et tilskud på 250 mio. kr. i 2011 priser, som skal udbetales til Furesø Kommune 

i perioden 2022-2040.  

Vilkårene for udbetalingen af tilskuddet er endnu ikke afklaret med Økonomi- og Indenrigsmi-

nisteriet. Furesø Kommune vil i vinteren 2018 indgå i en dialog med ministeriet om vilkårene 

for udbetalingen af tilskuddet. Udgangspunktet for dialogen med ministeriet vil være, at statstil-

skuddet i 2022 vil udgøre 37 mio. kr. mod de nuværende 85 mio. kr. – altså en reduktion i til-

skuddet på 48 mio. kr. Hertil kommer, at der i 2022 sker et fald af udbetaling af deponerede 

midler på 20 mio. kr. til 5 mio. kr. Fra 2023 og frem er der ikke deponerede midler.  

Disse økonomiske konsekvenser indgår i Totalbudget 2019-2022 som vist i tabel 1 ovenfor, 

samt kommunens indtægtsprognose jf. afsnit 10.   

7 – Forslag til omprioriteringer og pulje til nye initiati-

ver/investeringer  
I vedtaget budget 2018, er det for budgetoverslagsårene 2019-2021 forudsat, at der skal tilveje-

bringes et årligt råderum på 5 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. Dette råderum tilvejebringes 

fremadrettet i af de nye effektiviseringer og besparelser for 2019-22. 

Samtidigt har Byrådet vedtaget et arbejdsprogram for 2018-2021, hvoraf det fremgår at det i 

arbejdsprogrammet ikke er taget konkret stilling til udmøntning, prioritering og finansiering af 

arbejdsprogrammets initiativer.  

Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet forslag til effektiviseringer, der skaber dette 

råderum til nye prioriteringer. Råderummet på 5 mio. kr. årligt for perioden 2019-2021 er erstat-
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tet af en pulje på 10 mio. kr. i 2019 stigende til 25 mio. kr. i 2022 til nye initiati-

ver/investeringer, der bl.a. kan realisere intentionerne i arbejdsprogrammet.  

Det fremgår endvidere af arbejdsprogrammet, at der skal udarbejdes en plan for kommunens 

økonomi i de kommende år, som sikrer at budgettet er i balance.  

Endeligt er behovet for effektiviseringer og besparelser tilpasset i forhold til de reguleringer, der 

indgår i forslag til budget 2019-2022, blandt andet som følge af stigninger til udgifter på sund-

hedsområdet samt ny lovgivning.  

Der er derfor samlet set effektiviseringer, omprioriteringer og besparelser svarende til godt 39 

mio. kr. i 2019, som er indarbejdet i Totalbudget 2019-2022 jf. tabel 1 ovenfor.  

Tabel 7.1: Effektiviseringer og besparelser 2019-2022 

 
Hele 1.000 kr. 

Budgetforslag 2019 - 2022 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

          

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

          

          

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

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

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

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

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

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

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv - i alt -4.000 -4.500 -5.000 -5.000 

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

 

Det skal bemærkes, at flere af besparelses- og effektiviseringsforslagene under Økonomiudval-

gets område vil blive udmøntet på de øvrige fagudvalgs områder. Hvilket fremgår af de enkelte 

forslagsbeskrivelser.  

Der er herudover lagt en forudsætning om, at der i hvert af årene 2020 til 2022 skal findes yder-

ligere effektiviseringer og besparelser svarende til 20 mio. kr. blandt andet som følge af de bud-

getanalyser, der gennemføres i foråret 2019, jf. den politiske budgetaftale for 2019-2020.  

Som nævnt ovenfor, er der dermed skabt råderum til en pulje på 10 mio. kr. i 2019 stigende til 

25 mio. kr. i 2022 til nye initiativer og prioriteringer, der bl.a. kan realisere intentionerne i ar-

bejdsprogrammet.  
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Som led i budgetaftalen er puljen prioriteret, som vist i tabel 7.2 nedenfor. Der er prioriteret 

initiativer for godt 52 mio. kr. af de i alt 70 mio. kr. Det foreslås, at de resterende 19,3 mio. kr. 

budgetlægges med 9,65 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til senere disponering.  

Tabel 7.2: Nye prioriteringer/investeringer 2019-2022 

 

Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer     
1.000 

kr./2019-PL, 
netto 

            

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

            

      Samlet pulje 2019 - 2022 70.000 

      Anvendelse 50.730 

      Restpulje 19.270 

            

            

  Drift 5.020 5.520 3.170 3.170 

USS Styrket genoptræning 0 0 0 0 

USS Styrket ældrepleje, herunder demensindsats 1.000 1.000 0 0 

ØU Udvidelse af puljen til uforudsete udgifter til 8,5 
mio. kr. 

1.000 1.000 1.000 1.000 

ØU Styrket indbrudsforebyggelse 100 100 0 0 

USS Terminalpakke - pulje til ekstra indsats for 
dødende borgere 

750 750 0 0 

USS Afasi taletræning 20 20 20 20 

UBB Arkitektur - Advisory Board 150 150 150 150 

UDF Flere midler til dagtilbud med børn med sociale 
udfordringer  

1.000 1.000 1.000 1.000 

USU Støtte til arbejdet med at inkludere flere børn 1.000 1.500 1.000 1.000 

UNMG Udbredelse af El-ladestandere og delebiler 0 0 0 0 

            

  Anlæg 4.500 10.750 6.500 0 

UKFI 211 Renovering af kunstgræs i Farum Øst 2.000 1.750 0   

UNMG 
213 

Ombygning af Solvangskolen og FFO til forbedring 
af samspillet både udendørs og indendørs 

0 6.000 6.000   

UNMG 
216 

Ny skovbørnehave i Jonstrup 2.000 2.500     

UKFI 222 Galaksen 500 500 500   

            

  Finansiering 263 525 5.525 5.788 

USS Visiterede ældreboliger     5.000 5.000 

ØU Dækningsafgift på forretningsejendomme sænkes 
fra 5,5 promille til 5,0 promille (inkl. tilskud fra 
staten til nedsættelse af dækningsafgift) 

263 525 525 788 

            

I alt   9.783 16.795 15.195 8.958 
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8 – Langfristet budgetbalance 
Det følger af Byrådets arbejdsprogram, at der skal udarbejdes en plan for kommunens økonomi 

over de kommende år i lyset af: 

 

 Den demografiske udvikling: Vi bliver flere ældre og flere børn 

 Forventet udvikling i befolkningstal og virksomheders omsætning (mulige scenarier) 

 Ændret statstilskud pr. 2022 og vilkår for afvikling af Furesøgælden 

 Mulige ændringer i udligningssystemet 

 Mulighed for øgede indtægter og justeringer på de finansielle poster i budgettet 

 En sammenhængende innovations-, digitaliserings- og effektiviseringsstrategi 

 

Et forslag til en langsigtet strategi for et budget i balance forelægges første gang Økonomiud-

valget og Byrådet ultimo 2018.  

På nuværende tidspunkt kendes de foreløbige konsekvenser af den udligningsreform, der ikke 

blev opnået politisk enighed om. Det betyder, at kommunen kompenseres for tabet som følge af 

opdatering af data vedr. udlændinges uddannelseskriterier i udligningssystemet. En del af løs-

ningen var et særligt tilskud på 25 mio. kr., som kompensation for en teknisk justering af udlig-

ningssystemet knyttet til udlændinges uddannelsesbaggrund. Dette tilskud er i første omgang 

midlertidigt gældende for 2019 og 2020. Furesø arbejder for, at tilskuddet fortsætter i 2021 og 

frem eller afløses af et nyt udligningssystem, der som minimum tilgodeser Furesø med et beløb 

i samme størrelsesorden. For at markere dette er der i budgettet for 2021 og 2022 indsat en ikke 

specificeret indtægt- forventet kompensation ifht. udlændinges uddannelsesniveau subsidiært 

effektiviseringer/andre indtægter - på årligt 25 mio. kr. Forligspartierne vil senest i 2020 revur-

dere udvikling i tilskud og udligning for 2021 og 2022 med henblik på at sikre, at budgette-

ringsgrundlaget afspejler den på dette tidspunkt kendte udvikling på området.  

 

 

9 – Indtægter fra skat, tilskud og udligning 

I dette afsnit redegøres for budgettering af Furesø Kommunes indtægter fra skat, tilskud- og 

udligning for 2019 - 2022, som indgår i forvaltningens budget 2019 - 2022 til budgettets 2. be-

handling d. 10. oktober 2018 i Byrådet.  

Furesø Kommunes skatteindtægter kommer fra: 

1. Personskatter 

2. Grundskyld og anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) 

3. Selskabsskat 

4. Anden skat pålignet visse indkomster 

 

Furesø Kommunes tilskuds- og udligningsbeløb kommer fra: 

 Landsudligning - udligning af 61 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov 
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og beregnede skatteindtægter (kaldet strukturelt over- eller underskud) 

 Hovedstadsudligning - udligning af 27 pct. af forskellen mellem beregnet udgifts-

behov og beregnede skatteindtægter (kaldet strukturelt over- eller underskud) samt 

overudligning 

 Bloktilskud (statstilskud) - fordeles efter indbyggertal 

 Særligt finansieringsbidrag til styrkelse af kommunernes likviditet 

 Kompensation sfa. opdatering af udlændinges uddannelsesoplysninger 

 Tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner i hovedstadsområdet 

 Udviklingsbidrag til regionerne 

 Særlige tilskuds- og udligningsordninger 

o Beskæftigelsestilskud  

o Skattepulje 2018 

o Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske pro-

blemer 

o Tilskud til et generelt løft af ældreplejen og styrket kvalitet i ældreplejen  

o Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud  

o Tilskud vedr. flygtninge 

o Udligning af selskabsskat 

 

Til sidst i afsnittet fremgår et samlet regneark med hele kommunens indtægtsside.  

 

9.1 Indtægter fra skat 

I nedenstående tabel 1 ses fordelingen af kommunens skatteindtægter på i alt 2,7 mia. kr. i 2019 

og frem.   

  

Tabel 9.1.1: Oversigt over skatteindtægter 2019 – 2022 

(1.000 kr.) B2019 
Statsgaranti 

BO 2020 
Forventet 

statsgaranti 

BO 2021 BO 2022 

Indkomstskatter -2.375.552 -2.456.857 -2.547.486 -2.632.343 
Indkomstskat - efter-
regulering vedr. 
selvbudgettering  -24.928 0 0 0 

Grundskyld -296.580 -316.667 -335.121 -354.309 

Dækningsafgift m.v. -12.122 -12.122 -12.122 -12.122 

Selskabskatter -31.999 -34.408 -35.711 -37.065 

Anden skat -3.258 -3.258 -3.183 -3.183 

I alt skatter  -2.744.439 -2.823.312 -2.933.623 -3.039.022 

 

Skatteprovenuet, som er vist i tabel 1, er beregnet ud fra skattesatserne som vist i tabel 2 neden-

for.  
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Tabel 9.1.2: Skattesatserne i budget 2019-2022 

 
2019-2022 

Personskatten i % 24,8 

Grundskyldspromillen i ‰ 21,5 

Dækningsafgift på erhvervsejendomme i ‰ 5,0 

 

Dækningsafgift af erhvervsejendomme kan højst opkræves med en promille på 10,0, mens loftet 

for grundskyldspromillen udgør 34,0 promille.  

Som det fremgår af tabel 1 forventes kommunen, ved valg af det statsgaranterede udskrivnings-

grundlag at opnå et samlet skatteprovenu i 2019 på 2,744 mia. kr.  

Det bør dog bemærkes, at der som led i 2. behandlingen af budget 2019-2022 er indarbejdet en 

nedjustering af dækningsafgiftspromillen fra 5,5 til 5,0 promille fra 2019 og frem.  

 1. Personskatter 

1.1. Indkomstskatter  

Kommunens primære indtægtskilde udgøres af provenuet fra personskatterne, som udgør ca. 87 

pct. af de samlede skatteindtægter. 

 

Følgende forudsætninger ligger til grund for budgettering af personskatteindtægterne i budget-

forslaget: 

 

 I budget 2019 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede tilskuds- 

og udligningsbeløb anvendt. Beregning af udskrivningsgrundlaget er vist i tabel 9.1.3.  

 I 2019 er det forudsat, at personskatten i Furesø Kommune opkræves med en udskriv-

ningsprocent på 24,8 jf. tabel 9.1.2 

Tabel 9.1.3: Beregning af udskrivningsgrundlaget for 2019 

      (1.000 kr.) 

Indkomstskat vedr. 2016 pr. maj 2018 
 

2.183.761 
 
Korrektioner som følge af ændringer i skatte-
lovgivningen 

 
        -45.550 

Korrigeret provenu af indkomstskat  
 

2.138.211 
 
Korrigeret udskrivningsgrundlag for 2016  

 
8.621.817 

Opskrivningsprocent for 2016-2019  
 

11,1 % 
 
Beregnet udskrivningsgrundlag for 2019 

 
9.578.839 

Udskrivningsprocent for peronskatter (Furesø Kommune) 24,8 % 
 
Forventet provenu af personskatter   2.375.552 

  

For overslagsårene 2020-2021 er anvendt selvbudgettering, hvor grundlaget for beregningen er: 
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 KL’s skøn for udskrivningsgrundlaget i Furesø Kommune og hovedstadsområdet, med ud-

gangspunkt i foreløbige afregninger af indkomster for 2017 

 For indbyggertallet er der taget udgangspunktet i de forventede statsgaranterede folketal for 

2020 samt den vedtagne befolkningsprognose fra marts 2018 for budgetårene 2020-2021. 

Valget skyldes en forventning om valg af statsgaranti i 2020 jf. afsnit 9.3 nedenfor.   

 
Tabel 9.1.4: Befolkningsprognose anvendt til budgettering af indtægter fra skat, 
tilskud- og udligning 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Den vedtagne prognose fra marts 
2018 

 
41.155 41.512 42.203 42.762 

Skøn på udviklingen i prognosen i % 

 
0,79 0,72 1,24 1,71 

Statsgaranti for 2019 og 2020   41.375  41.829     
 
Budgetforudsætning i budget 2018-
2021  41.056 41.228 41.738 42.450 42.817 

   
    

Justering ift. budget 2018-2021   147 91 -247 -55 

*Forskellen på de 147 borgere ml. statsgarantitallet (41.375 borgere) og sidste års prognose (41.228 borgere) betyder også, at 
betalingskommunefolketallet i statsgarantien for 2019 er 220 borgere højere end forventningerne i kommunens egen befolk-
ningsprognose, mens det forventede statsgarantital for 2020 er 317 borgere højere end kommunens egen befolkningsprognose  

I tabel 9.1.5 ses den skønnede udvikling i udskrivningsgrundlaget som forudsat i vedtaget bud-

get 2018-2021, samt den forventede udvikling i udskrivningsgrundlaget i KL’s beregning af 

udskrivningsgrundlaget, som er lagt til grund for budget 2019-2022 jf. tabel 9.1.5. 

Tabel 9.1.5: Udviklingen i udskrivningsgrundlaget 2019- 2022 

 (Mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 

Budget 2019          9.578,8           9.906,7         10.272,1         10.614,3  

 
Det vedtagne budget 2018          9.790,3         10.189,3         10.589,5  

  

Ændring            -211,5             -282,6             -317,4    

Udskrivningsgrundlaget i budgetoplægget for 2019 er statsgarantien. I det vedtagne budget 2018 er udskrivningsgrundlaget i 2019 
beregnet på baggrund af selvbudgettering. 

Tabel 9.1.5 viser, at udskrivningsgrundlaget, der lå til grund for budget 2019 i vedtaget budget 

2018 ligger over 200 mio. kr. under statsgarantien for 2019. Budgetoverslagsårene er baseret på 

de selvbudgetterede skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget, som ligeledes ligger væsentligt 

lavere end forudsat i vedtaget budget 2018.  

Dette skyldes ikke, at borgernes indkomster er lavere end forventet, men udelukkende en skatte-

reform, der er vedtaget i februar 2018, som giver højere fradrag for pensionsopsparing samt et 

højere beskæftigelsesfradrag, der dermed mindsker de skattepligtige indkomster. Tabet modsva-

res af en kompensation, som giver et lavere bidrag i landsudligningen og et forhøjet statstilskud.    

I tabel 9.1.6 ses ændringen af provenuet fra personskatterne for 2019 - 2022, hvor provenuet for 

2019 er beregnet på baggrund af statsgarantien og budgetårene 2019 - 2022 på baggrund af eget 

skøn for udviklingen i indkomstskatten. Tabellen viser, at kommunen i 2019 vil få et mindre 

provenu af personskatterne på 52,4 mio. kr. i forhold til forventningen i budget 2018-2021 for 

budget 2019.  
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Tabel 9.1.6: Ændring i provenu - personskatter  

(Mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 

Budget 2019 -2.375,6 -2.456,9 -2.547,5 -2.632,3 

Skøn fra det vedtagne budget 2018 -2.428,0 -2.527,0 -2.626,2   

Ændring (-=merindtægt) 52,4 70,1 78,7   

 

På s. 30 er vist en detaljeret sammenligning mellem vedtaget budget 2018 og budget 2019 for-

delt på henholdsvis skatter, samt tilskud- og udligning. Hovedtendenserne er gengivet i neden-

stående tabel.  

 
 
 
Tabel 9.1.7: Sammenligning af det samlede indtægtsbudget i vedtaget budget 2018 og budgetforslag 2019 

 (1.000 kr.)   2019 2020 2021 2022 

Budgetforslag 2019   
 

    

  
 

  
 

    

  Tilskud og udligning 130.515 105.064 162.450 225.497 

  Skatter -2.744.439 -2.823.312 -2.933.623 -3.039.022 

1) Nettoindtægt -2.613.415 -2.718.248 -2.771.173 -2.813.525 

  
 

 .   

Det vedtagne budget for 2018     

  Tilskud og udligning 162.936 173.755 210.733  

  Skatter -2.776.485 -2.892.904 -3.010.834  

2) Nettoindtægt -2.613.549 -2.719.149 -2.800.101  

3=(1-2) Ændring -375 901 28.928  

 

Sammenlignes det fremlagte budgetforslag 2019 med vedtaget budget 2018 er der tale om en 

samlet stigning i indtægter fra skat, tilskud- og udligning på 0,4 mio. kr. i 2018, samt en nedju-

stering af indtægterne på 0,9 mio. kr. 2020 samt 28,9 mio. kr. i 2022. Den store nedjustering i 

2021 skyldes primært bortfald af forventet finansieringstilskud (10,6 mio. kr.) samt nedjustering 

af det forventede befolkningstal (12 mio. kr.), samt andre effekter der har betydning for statstil-

skuddet.    

   1.2. Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2019 og opdatering af budgetover-

slagsår 2020-2022 

Byrådet skal i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 tage stilling til, hvorvidt kommunen 

skal vælge at budgettere med statsgarantien for udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning, eller 

at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget samt tilhørende foreløbige skøn for tilskud og udlig-

ning. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 9.3 nedenfor.  

Forvaltningen revurderer, som i tidligere år og som nævnt i 1. behandlingssagen, indtægter fra 

skat, tilskud og udligning mellem budgettets 1. og 2. behandling med henblik på: 

  

1) Vurdering af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af 2019 
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2) Revurdering af indtægtsprognosen for budgetoverslagsår 2020-2022 

  

Vurderingen tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse 

fra 30. august 2018 samt KL’s opdaterede skatte- og tilskudsmodel fra 12. september 2018.  

  

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2019 

  

Valget af selvbudgettering forventes at give et tab for Furesø Kommune i 2019 på 10,0 mio. kr. 

Det betyder, at valg af statsgaranti anbefales. Det skyldes primært, at de statsgaranterede be-

folkningstal for Furesø Kommune ligger 235 borgere højere end kommunens egen befolknings-

prognose. 

  

Revurdering af budgetoverslagsår 2020-2022 

Der er som nævnt en væsentlig gevinst ved at vælge statsgaranti i 2019. Det er dermed Dan-

marks Statistiks befolkningsprognose, der ligger til grund for indtægtsbudgettet i 2019. Det er 

også forventningen, at statsgaranti vil være en fordel i 2020. Derfor anbefaler forvaltningen, at 

det er Danmarks Statistiks (DST) befolkningstal, der lægges til grund for indtægtsbudgettet for 

2020. 

  

Valg af metode – og dermed befolkningsgrundlaget – knytter sig udelukkende til valget mellem 

statsgaranti og selvbudgettering i 2020 (hvor det p.t. vurderes, at statsgaranti er det mest sand-

synlige scenarie). Valget påvirker i meget begrænset omfang budgettet i 2021 (2 mio. kr.) og har 

ingen betydning for indtægtsbudgettet i 2022 (fordi befolkningsprognosen for Furesø Kommune 

og Danmarks statistik er sammenfaldende i 2022).  

  

Overvejelser om budgetteringsmetode i budgetoverslagsårene er heller ikke bindende før der 

skal træffes en endelig beslutning for det pågældende budgetår (for 2020 er dette oktober 2019).  

 

Såfremt man skulle anvende KL’s opdaterede tilskudsmodel og lægge selvbudgettering og KL’s 

opdaterede tilskudsmodel og til grund for udviklingen i skat-, tilskud og udligning ville der 

skulle ske en samlet nedjustering i indtægtsgrundlaget på i alt 24 mio. kr. for årene 2020-2022.  

 

En forventning om valg af statsgaranti i 2020 – hvad angår forudsætninger om befolkningstal og 

dermed kommunens beregnede udgiftsbehov, samt ændrede skøn for udviklingen i skatterne 

betyder imidlertid, at budgettet for skat, tilskud og udligning samlet bør nedjusteres med 8,5 

mio. kr. for perioden 2020-2022 i forhold til forudsætningerne ved 1. behandlingen af budget 

2019-2022. Dette fremgår ligeledes af oversigt over ændringer af budgettet jf. afsnit 4 ovenfor, 

samt tabel over kommunens indtægter jf. side 30 nedenfor.   

 
 

2. Grundskyld og anden skat på fast ejendom  

2.1. Grundskyld og dækningsafgift 

Grundskylden er en kommunal skat, som skal betales af alle grundejere. Grundskylden opkræ-

ves af de afgiftspligtige grundværdier med den fastsatte promille. Grundværdien beregnes på 

baggrund af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1. oktober 2018. I budgetforslaget er 

forudsat: 
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1. En grundskyldspromille på 21,5 

Grundskyld af produktionsjord på 6,7 promille.  

2. Der forudsættes opkrævet en uændret dækningsafgift på 10,750 promille af offentlige 

ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld.  

3. Der forudsættes opkrævet en dækningsafgift af forskelsværdi mellem grundværdien og 

ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld, på uæn-

dret 8,75 promille.  

4. Der forudsættes opkrævet en dækningsafgift på 5,0 promille af forskelsværdien 

mellem grundværdien og ejendomsværdien for forretningsejendomme.  

 

I beregningsgrundlaget for indtægterne fra dækningsafgift er der anvendt en promille på 

5,5 jf. oversigten på side 28. Der følger af budgetaftalen for 2019-2020 nedsættes til 5,0 

promille i 2019 og frem, som led i den partnerskabsaftale der er indgået mellem Furesø 

Kommune og Erhvervslivet. Dækningsafgiftsnedsættelsen indgår i Totalbudgettet for 

2019-2020 samt oversigten over de ændringer der er forelagt til 2. behandlingen af budget 

2019-2022 jf. afsnit 4 ovenfor.    

 

 

2.2 Kommunal grundskyld 

Det samlede provenu for grundskyld udgør 296,5 mio. kr. i 2019 for boliger og produktionsjord. 

Beregningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld er statsgarantien for 2019, som beregnes 

ud fra de samlede grundværdier i ejendomsskatteregisteret (ESR) pr. juni 2018 fremskrevet med 

reguleringen af grundværdiloftet jf. nedenfor. 

I 2003 blev der indført et loft over beregningsgrundlaget for grundskylden. Dette betyder, at den 

afgiftspligtige grundværdi maksimalt kan stige med en reguleringsprocent, der fastsættes af 

Folketingets Finansudvalg for et år ad gangen, og udmeldes samtidig med aftalen om den kom-

munale økonomi for det kommende år. Dette betyder, at grundejere kun skal betale skat af den 

såkaldte grundskatteloftværdi forudsat, at denne værdi er lavere end grundværdien. Hvis dette 

ikke er tilfældet, er det grundværdien, der skal betales skat af. Idet reguleringsprocenten gør, at 

lofterne for en stigende andel af kommunens ejendomme overstiger de reelle grundværdier, 

overgår en stigende andel af grundejerne til at blive beskattet af de reelle grundværdier. Det 

betyder, at væksten i kommunens provenu fra grundskyld vil blive lavere end selve regulerings-

procenten.  

Der er gennem en periode foretaget tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld i sager 

om fradrag for forbedringer. Der indkommer stadigvæk klager fra grundejere i disse sager. Der-

for er der afsat et puljebeløb på 1,5 mio. kr. i 2019 og frem til imødegåelse af mulige fremtidige 

tilbagebetalinger. Tilbagebetalingerne påvirker ligeledes udviklingen i grundværdierne i takt 

med at disse registreres i ESR.   

Den 2. maj 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre 

en boligaftale, der har betydning for kommunernes opkrævning af grundskyld, fastsættelse af 

grundskyldspromiller samt opkrævningsopgaven. Aftalen har ikke økonomiske konsekvenser 

for kommunens provenu fra grundskyld i 2019, idet tabet i provenu finansieres fuldt ud af en 
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låneoptagelse som staten overtager i 2020. Forvaltningen har derfor – i overensstemmelse med 

KL’s anbefalinger - budgetteret provenuet fra grundskyld med den af KL skønnede fremskriv-

ningsprocent. I tabel 8 vises udviklingen i beregningsgrundlaget og opkrævning af grundskyld.   

 

 

 

Tabel 9.1.8: Beregningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld  

Boliger (1.000 kr.) 2018 2019 2020 2021 2022 

Grundskatteloftsværdi 13.245.482 13.883.367 14.798.488 15.656.801 16.549.238 

Reguleringsprocent Regnskab Statsgaranti 6,6 5,8 5,7 

Pulje til tilbagebetalinger -3.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Provenu inkl. pulje til tilbagebetalinger 
               

281.778        295.917  316.667 335.121 354.309 

      
Produktionsjord (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 

Grundskatteloftsværdi 84.538 98.751 84.538 84.538 84.538 

Reguleringsprocent 
 

 0,0 0,0 0,0 

Provenu 566 662 566 566 566 

  
     

3. Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) 

Provenuet udgøres af diverse dækningsafgifter. Størstedelen af provenuet (ca. 95 pct.) kommer 

fra dækningsafgift af forskelsværdien for erhvervsejendomme. Beregningsgrundlaget for forret-

ningsejendomme er opgjort til 2.061,8 mia. kr. i budget 2019. Det samlede provenu for anden 

skat på fast ejendom udgør 12,1 mio. kr. i 2019.  

Dækningsafgiften på forretningsejendomme er gradvist blevet sænket i budgetperioden 2014-

2018 fra 10,0 til 5,5 promille, hvilket gør det mere attraktivt for virksomhederne at være i Fure-

sø Kommune.  Nedsættelsen skal ses i sammenhæng med det tætte samarbejde, som Furesø 

Kommune har med det lokale erhvervsliv, som forpligter sig til, via Jobcentret at skabe flere 

ordinære job, løntilskudsjob, virksomhedspraktikker mv. til kommunens ledige, herunder til 

flygtninge.  

Det er ambitionen at dette arbejde skal fortsætte. Der er derfor i denne sag, til 2. behandling af 

budget 2019-2022 indarbejdet et forslag om at sænke dækningsafgiften yderligere til 5,0 promil-

le fra 2019 og frem jf. afsnit 4 ovenfor.  

 

 

4. Selskabsskat 

Selskabsskatterne for 2019 er beregnet og udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 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. Selskabsskat-
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terne er i budgetoverslagsårene fremskrevet med forventningerne til væksten i selskabsskatte-

provenu i Furesø Kommune i perioden 2020-2022. Prognosen er opjusteret særskilt med 1 mio. 

kr. i 2020 – 2020 jf. budgetforslag ØU 6. Dette skyldes, at forvaltningen gennemfører en særlig 

indsats der kortlægger, om de selvskabskatter kommunen har krav på fra virksomheder, der er 

beliggende i andre kommuner – opkræves optimalt. Dette forventes at udløse yderligere sel-

skabsskatteprovenu i 2020 og frem.   

 

 

4. Anden skat pålignet visse indkomster 

I 2019 forventes en skatteindtægt på 3,3 mio. kr. Provenuet består af provenuet fra dødsbobe-

skatning på 2,0 mio. kr. og forskerskat på 1,3 mio. kr. i 2019.  

9.2 - Indtægter fra tilskud- og udligning 

Tabel 1 viser tilskuds- og udligningsbeløbene, der i budget 2019-2022 er beregnet på baggrund 

af statsgarantien for 2019 KL’s skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget, opgørelsen af 

kommunernes bloktilskud i budgetoverslagsårene og kommunens eget skøn for befolkningsud-

viklingen.  

Tabel 9.2.1: Tilskud og udligning 2019-2022 

+=tilsvar      

-=tilskud    B 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

         

Udligning          

  Landsudligning 181.308 200.851 225.200 243.247 

  Hovedstadsudligningen 139.812 152.060 153.706 149.710 

 Hovedstadsudligning – korrektion  -11.076 -11.076 -11.076 

 Udligning som følge af selvbudgettering 29.796 -21.600 0 0 

  Overudligning 7.260 7.323 7.575 7.227 

  Udligning selskabsskat -16.524 -19.448 -17.458 -15.564 

Udlændinge      

 Udligning – tilskud -40.788 -41.808 -42.769 -43.753 

             Udligning - tilsvar   35.688 36.769 37.809 38.957 

Statstilskud      

  Ordinært -12.348 -2.006 -1.360 1.025 

  Betinget vedrørende service 
 
Betinget vedrørende anlæg 

-21.346 -21.457 -21.542 -21.723 

  -7.116 -7.152 -7.181 -7.241 

Særlige tilskud og 
tilsvar 

     

 Tilsvar - kommuner med økonomiske 
vanskeligheder 

5.593 5.731 5.959 6.220 

 Tilbageførsel af pulje -509 0 0 0 

  Tilskud på daginstitutionsområdet -4.404 -4.514 -4.618 -4.724 

  Ældreområdet, generelt løft -5.832 -5.977 -6.115 -6.255 

  Ældreområdet, styrket kvalitet  -7.812 -8.010 -8.195 -8.383 

 Finansieringsbidrag  -10.680 -10.680 0 0 
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+=tilsvar      

-=tilskud    B 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

  Beskæftigelsestilskud -46.332 -46.332 -46.332 -46.332 

      

 Kompensation sfa. opdatering af udd. 
oplysninger 

-24.480 -24.480 -25.000 -25.000 

Udviklingsbidrag til regionerne 5.585 5.736 5.945 6.162 

I alt tilskud og udlig-
ning (excl. særtil-
skud/skattekomp) 

 206.871 183.930 244.548 262.497 

  Særtilskud -75.396 -78.638 -82.098 -37.000 

 Kompensation fra skattepuljen (2016) -504 0 0 0 

 Kompensation fra skattepuljen (2017) -456 -228 0 0 

I alt tilskud og udligning (inkl. særtilskud/skattekomp) 130.515 105.064 205.687 225.497 

 
Nedenfor gennemgås de tilskuds- og udligningsbeløb, der ligger til grund for budget 2019-2022.  

 

1.1 Furesø Kommunes udligningsbeløb  

Furesø Kommunes samlede udligningsbidrag (lands- og hovedstadsudligning, efterregulering 

vedr. selvbudgettering i 2016 samt overudligning) udgør 358,2 mio. kr. i 2019 jf. tabel 1., hvor-

af 181,3 mio. kr. er landsudligning, 139,8 mio. kr. er hovedstadsudligning, 29,8 mio. kr. i efter-

regulering sfa. selvbudgettering i 2016 og endeligt 7,2 mio. kr., som er overudligningsbidrag 1.   

I forhold til vedtaget budget 2018 er der tale om væsentlige ændringer i kommunens bidrag til 

de tre udligningsordninger i 2019 og overslagsårene. Kommunen bidrager med knap 15,5 mio. 

kr. mere til udligning i 2019 end oprindeligt budgetteret.  

Det skyldes særligt en efterregulering vedr. selvbudgettering i 2016, hvor der netto var budget-

teret med en tilbagebetaling på 5,5 mio. kr. som viser sig at udgøre 4,8 mio. kr. (netto) som be-

står af en tilbagebetaling fordelt som en merindtægt i skatter på 24,9 mio. kr. og et udlignings-

beløb på 29,8 mio. kr.  

 

1.2 Statstilskud og tilskud til styrket likviditet 

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 af tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til 

deres indbyggertal.  

Det samlede statstilskud er sammensat af et ordinært beløb på 12,3 mio. kr. og et betinget stats-

tilskud vedrørende serviceudgifter på 21,3 mio. kr. Det betingede statstilskud svarer til Furesø 

                                                           
1 Det er en korrektion, der sikrer, at kommunerne ikke afleverer mere end 93 pct. af et ekstra indtægtsskatteprovenu. I 2019 bidrager 
kommunen med 91,7 pct. af en ekstra skattekrone til udligning. Overudligningsordningen finansieres kollektivt af kommunerne, 

hvor Furesø Kommunens bidrag er 7,2 mio. kr.  
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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 økono-

miaftalen. Endeligt er 1 mia. af bloktilskuddet gjort betinget af, at kommunerne under et over-

holder det aftalte anlægsniveau i budgetterne for 2019. Furesø Kommunes andel af det betinge-

de bloktilskud vedr. anlæg udgør 7,1 mio. kr.  

I Økonomiaftalen for 2019 er der ligesom tidligere år, afsat et ekstraordinært finansieringstil-

skud svarende til et løft af bloktilskuddet på 3,5 mia. kr. samlet set, hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles 

efter kommunernes andel af folketallet, mens den 2,0 mia. kr. fordeles af Økonomi- og Inden-

rigsministeriet til de kommuner, der har den relativt laveste likviditet. Furesø Kommunes andel 

af de 1,5 mia. kr. udgør 10,7 mio. kr. Furesø Kommune er ikke kommet i betragtning i forbin-

delse med fordelingen af de 2,0 mia. kr. Det forventes, at finansieringstilskuddet bliver videre-

ført i 2020 indtil der kommer en afklaring vedr. en eventuel udligningsreform, der forventes at 

have virkning fra 2021. Derfor er der også budgetteret med 10,7 mio. kr. i finansieringstilskud i 

2020.  

 

1.3 Udligning af selskabsskat 

Det kommunale provenu fra selskabsskat indgår i en særskilt udligningsordning. Det vil sige, at 

de kommuner, hvor provenuet fra selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, 

modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af denne forskel. Omvendt skal kommu-

nerne bidrage til udligningsordningen, hvis provenuet af selskabsskat er højere end landsgen-

nemsnittet. 

Furesø Kommunes provenu af selskabsskat vedrørende 2016, som indgår i budget 2019, er ud-

meldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Provenuet er på 32,0 mio. kr. Kommunens provenu 

fra selskabsskat ligger under landsgennemsnittet hvilket betyder, at kommunen modtager 16,5 

mio. kr. i udligning ved. selskabsskat i 2019 jf. tabel 1.  

 1.4 Udligning vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere 

I denne særskilte udligningsordning udlignes kommunernes gennemsnitlige merudgifter i for-

bindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter m.v. til udlændinge i forhold til 

kommunens folketal. Furesø Kommune bidrager med 35,7 mio. kr. til ordningen men modtager 

omvendt 40,8 mio. kr. fra ordningen, svarende til 5,1 mio. kr. (netto) i 2019 jf. tabel 1.  

Tabel 9.2.2: Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande 2019 

 Tilskudsbeløb i kr. 

Tilskud pr. udlænding 6.082 

Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding 5.948 

Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding 24.431 

Kilde: Kommunal udligning 2019 fra juli 2018. 
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1.5 Tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer.  

Furesø Kommune bidrager i 2019 med 5,6 mio. kr. til denne pulje (tilsvar). I 2019 udgør den 

samlede tilskudspulje 230,7 mio. kr. Samtidig modtager kommunen årligt et særtilskud fra den-

ne pulje, der i henhold til Sammenlægningsaftalen blev fastsat til 50 mio. kr. årligt frem til 

2021. Tilskuddet reguleres årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i Ho-

vedstadsområdet 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. Dette forhøjede statstilskud vil blive udbetalt til kommunen i aftalte 

rater fra 2022 og frem. I 2016 indgik Furesø Kommune en aftale med Økonomi- og Indenrigs-

ministeriet om at omlægge kommunens Statslån finansieret i Kommunekredit til et ordinært 

obligationslån. Dette giver en årlig besparelse på 13,5 mio. kr. Et led i aftalen er, at 25 % af 

besparelsen skal modregnes i det statstilskud på 250 mio. kr., der udbetales fra 2022 og frem. 

De nærmere vilkår for udbetalingen af statstilskuddet fra 2022 vil forventes at blive afklaret i 

2018.   

Hele puljen er ikke blevet udmøntet i 2019, og restpuljen tilbageføres derfor til kommunerne 

efter kommunernes andel af beskatningsgrundlaget i Hovedstadsområdet. Furesø Kommunes 

andel udgør 0,5 mio. kr.  

   

1.6 Beskæftigelsestilskud 

Med virkning fra den 1. august 2009 er beskæftigelsessystemet omlagt til et enstrenget kommu-

nalt system. Beskæftigelsestilbuddet for 2019 består af: 

 Et grundtilskud, som udgør den enkelte kommunes endelige beskæftigelsestilskud for 2017 

korrigeret for lovændringer og pris- og lønudviklingen. 

 Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede samlede 

kommunale udgifter for tilskudsåret 2019. 

 

Furesø Kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet i 2019 er på 46,3 mio. kr. og fastsat ud fra, 

at der var 406 helårsmodtagere af dagpenge i 1. kvartal 2018.  

 

1.7 Tilskud vedrørende ældreområdet   

Kommunen modtager i 2019 et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen på 5,8 mio. kr. samt 

et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 7,8 mio. kr. svarende til 13,6 mio. kr. jf. tabel 1.  

 

1.8 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 
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I forlængelse af finansloven for 2012 er der fastsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i 

dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet der i 2019 udgør 554,8 mio. kr. fordeles ud fra antallet af 

0 – 5 årige børn i kommunen pr. 1. januar i budgetåret. Furesø Kommune modtager et tilskud på 

4,4 mio. kr. i 2019.  

 

 

1.9 Kompensation vedr. opdatering af udlændinges uddannelsesoplysninger 

Udlændinges uddannelsesoplysninger er blevet opdateret af Danmarks Statistik, som led i en 

udligningsreform, der ikke kunne opnås en politisk aftale om i Folketinget. Et samlet Byråd har 

kritiseret validiteten af den måde, som opdateringen af uddannelseskriteriet er foretaget på. Kri-

tikken har været rejst af samtlige hovedstadskommuner, hvilket har medført, at kommuner der 

yder et ekstra bidrag i udligning som følge af den gennemførte opdatering bliver kompenseret 

fuldt ud herfor i 2019 og 2020. Furesø Kommune modtager på den baggrund 24,5 mio. kr. i 

2019 og 2020.  

 

1.10 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 provenu opgjort. Furesø Kommune har 

budgetteret med at skulle tilbagebetale 5,5 mio. kr. af det oprindelige provenu. Tilbagebetalin-

gen er opgjort til 4,8 mio. kr.  

Dette skyldes, at skatteprovenuet på indkomst har været højere i Furesø Kommune end forven-

tet, svarende til 24,9 mio. kr., hvoraf der skal svares lands- og hovedstadsudligning. Samtidigt 

har udskrivningsgrundlaget i hovedstadsområdet været lavere end forventet, hvilket betyder, at 

kommunerne bidrager til hovedstadsudligning er højere end forventet ved selvbudgetteringen i 

2016. Derfor bliver det samlede udligningsbidrag på 29,8 mio. kr.  

 

1.11 Udviklingsbidrag – Sundhedsvæsenet 

Kommunerne yder et udviklingsbidrag til regionerne på 100 kr. pr. indbygger i 2003-niveau 

(135 kr. i 2019-niveau). Bidraget er i 2019 beregnet til 5,6 mio. kr. 

 

9.3 – Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 

1. Statsgaranti eller selvbudgettering – definition 

Som led i vedtagelsen af budget 2019-2022 skal Byrådet tage stilling til, hvordan Furesø Kom-

mune skal budgettere indtægter fra personskat samt tilskuds- og udligningsbeløbene. I det frem-
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lagte budget 2019 til 2. behandling er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. 

Kommunen har mulighed for at vælge mellem:  

 

Statsgarantien:  

Beror på statens vurdering af Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag, grundværdier, beta-

lingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Herudover indgår statens skøn for de tilsva-

rende parametre for hele landet, og Hovedstadsområdet i beregningen.  

 

Vurderingen beror på statens prognose for den samlede økonomi pr. maj 2018, og dermed 

Kommuneaftalen indgået mellem Staten og KL i juni 2018. Furesø Kommune er ved valg af 

statsgaranti, garanteret indtægter fra skat, tilskud og udligning. Disse indtægter vil ikke blive 

efterreguleret i forhold til de faktiske realiserede skatter og folketal for 2019, som først er ende-

ligt kendt i 2022.  

 

Selvbudgettering:  

Beror på Furesø Kommunes vurdering af kommunens udskrivningsgrundlag, grundværdier, 

betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov pr. september 2018. Herudover indgår 

statens skøn for udskrivningsgrundlaget for hele landet opgjort på baggrund af statens prognose 

for den samlede økonomi i august 2018 i beregningen. Endeligt indgår også KL’s skøn for ud-

skrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet opgjort i september 2018 i beregningen.  

 

Vælger kommunen at selvbudgettere modtager kommunen foreløbige skatter samt tilskuds- og 

udligningsbeløb i 2019, som efterreguleres i 2022, når de faktiske tal vedr. udskrivningsgrund-

lag, grundværdier, drifts- og anlægsudgifter samt folketal og sociale kriterier, såvel for Furesø 

Kommune som for Hovedstadsområdet og hele landet er kendt.  

 

De primære faktorer, der kan påvirke valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering er derfor: 

 

1. Betalingskommunefolketallet i Furesø Kommune 

2. Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune og udligning heraf 

3. Grundværdier i Furesø Kommune 

4. Udskrivningsgrundlag på landsplan 

5. Udskrivningsgrundlag i Hovedstadsområdet 

6. Bruttodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet samt Furesø Kommunes socioøkonomiske og 

demografiske kriterier 

 

De tre første faktorer påvirker afregningen i budget 2019, mens de tre sidste har betydning for 

den efterregulering vedr. selvbudgettering, der foretages i budget 2022. Disse faktorers betyd-

ning for forvaltningens skøn for det forventede provenu ved valg af selvbudgettering er vist 

nedenfor.   
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2. Det forventede resultat ved valg af selvbudgettering 

Tabel 1 nedenfor viser det samlede forventede provenu ved valg af selvbudgettering for 2019. 

Beregningen viser først det forventede provenu ved valg af selvbudgettering, der kan udbetales 

med de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb i 2019 (delresultat 1.1-1.4). Den næste bereg-

ning viser det forventede provenu, som Furesø Kommune forventes reguleret med ved efterre-

guleringen i 2022, når alle ligningsresultater m.m. for 2019 kendes (delresultat 1.5-1.7).  

 

Tabel 9.3.1: Resultat for det samlede forventede provenu ved valg af selvbudgettering (- = tab) 

 

Delresultater  
 Isolerede effekter  I 1.000 kr.  

 
1.1 Gevinst som følge af højere indkomstskatteprovenu  -2.971 

 
1.2 Udligningseffekt af lavere indkomstskatteprovenu 2.724 

 
1.3 

Tilskuds- og udligningseffekt som følge af lavere befolk-
ningstal i forhold til statsgarantien -11.520 

 
1.4 Tilskuds- og udligningseffekt af eget skøn for grundskyld -4.224 

 
A. Samlet skøn for provenu i 2019 (- = tab) -15.951 

 
1.5 

Udligningseffekt af ændrede skøn for udskrivningsgrundla-
get i hele landet i forhold til statsgarantien (landsudligning) -624 

 
1.6 

Udligningseffekt af ændrede skøn for udskrivningsgrundla-
get i Hovedstadsområdet i forhold til statsgarantien (Ho-
vedstadsudligning) 3.744 

 
1.7 

Skøn som følge højere drifts- og anlægsudgifter i regnskab 
2019 2.871 

 
B. Skøn for efterregulering i 2022 (+ = gevinst) 5.950 

 
A. + B. Samlet forventet provenu i budgetperioden -10.001 

Kilde: KL’s tilskudsmodel, Økonomi- og Indenrigsministeriets regneark til brug for selvbudgettering, samt forvalt-

ningens egne beregninger 

 

Tabel 9.3.1 viser, at valg af selvbudgettering i 2019 forventes at udløse et tab på 10,0 mio. kr.   

Det forventede tab er af et omfang, hvor det selvsagt ikke er relevant at overveje, hvorvidt 

kommunen skal vælge selvbudgettering i 2019. Det skønnede tab ved valg af statsgaranti er 

steget fra 3,5 mio. kr. ved vurderingen i juli 2018 til 10,0 mio. kr. nu. Det betyder, at Økono-

miministeriets økonomiske redegørelse fra august 2018 bekræfter, at statsgarantien er en fordel.    

 

Det forventede tab er drevet af, at kommunens eget skøn for skatteindtægterne er lavere end 

statsgarantien jf. pkt. 1.1. Omvendt betyder dette, at kommunens strukturelle overskud er lavere 

end forventet, og Furesø Kommune dermed skal bidrage med et mindre beløb i Lands- og Ho-

vedstadsudligning jf. pkt. 1.2.  

 

Kommunens skøn for betalingskommunefolketal 1. januar 2019 er 41.155 borgere og ligger 

lavere end statsgarantien på 41.375 borgere. Det betyder, at kommunens beregnede udgiftsbe-

hov vil ligge lavere end statsgarantien i tilskudsberegningen, jf. afsnit 4 om befolkningsprogno-
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sen. Dermed vil bidraget til lands- og Hovedstadsudligningen være højere end statsgarantien, 

svarende til 11,5 mio. kr. jf. pkt. 1.3. 

 

Endeligt er der en udligningseffekt, hvis grundværdierne i budget 2019 afviger fra statsgaranti-

en. Dette giver en udligningseffekt ved valg af selvbudgettering jf. pkt. 1.4. Forvaltningen for-

venter dog – i et konservativt skøn, at grundværdierne vil ligge på det statsgaranterede niveau i 

forhold til budgetlægningen. Ved valg af selvbudgettering afregnes udligningsbeløb dog af de 

grundværdier, der forventes i regnskab 2018. Det giver et relativt højere beskatningsgrundlag 

ved valg af selvbudgettering og dermed et højere udligningsbidrag svarende til 4,2 mio. kr. 

 

Den samlede effekt, jf. A: samlet skøn for provenu i 2019 giver dermed et tab på knap 16 mio. 

kr.  

 

Økonomisk redegørelse fra august 2018 skønner et marginalt lavere udskrivningsgrundlag for 

hele landet end statsgarantien. Det betyder, at kommunerne bliver relativt ringere stillet end 

Furesø Kommune isoleret set. Derfor falder Furesø Kommunes bidrag til landsudligningen jf. 

pkt. 1.5.  

 

KL skønner et højere niveau for udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet end statsgaranti-

en, hvilket betyder, at Furesø Kommunes bidrag til Hovedstadsudligningen vil blive mindre end 

det statsgarantien tilsiger, når beregningen af efterreguleringen vedr. selvbudgettering afregnes i 

2022 jf. pkt. 1.6. Denne forudsætning gælder ligeledes for budgetoverslagsår 2020-2022.   

 

Endeligt efterreguleres kommunen i forhold til de faktiske bruttodrifts- og anlægsudgifter i 

regnskab 2018 for hele landet holdt op mod det statsgaranterede niveau. KL skønner et regn-

skabsresultat, der ligger over statsgarantien. Det betyder, at kommunernes statstilskud vil blive 

efterreguleret i 2022 (for de kommuner, der vælger selvbudgettering). Endeligt er der en effekt 

af en efterregulering i forhold til de faktiske socioøkonomiske og demografiske kriterier for 

Furesø Kommune jf. pkt. 1.7.  

 

Den samlede effekt af efterreguleringerne skønnes at udgøre knap 6 mio. kr. (jf. ”B. Skøn for 

efterregulering i 2021” i tabel 1) 

 

Beregningerne bygger på de faktorer, der er nævnt ovenfor, og som er skønnet i beregningen i 

tabel 1. Det er uvist, hvilken vægt og betydning de forskellige faktorer har i forhold til hinan-

den, og det endelige kendte provenu ved et eventuelt valg af selvbudgettering. Det i sig selv 

øger risikoen ved valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.  

 

Samtidigt er det væsentligt, at valg af selvbudgettering giver et tab i 2019. På baggrund heraf 

anbefaler forvaltningen valg af statsgaranti i 2018.    
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3. Historik  

Hvorvidt en kommune ved valg af selvbudgettering, træffer det økonomisk rigtige valg afhæn-

ger af, om kommunen hjemtager et positiv provenu eller ej.  

 

Det endelige resultat kendes først tre år efter at valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er 

truffet – når alle endelige tal er kendt.   

 

Tabel 3 nedenfor viser om Furesø Kommune historisk har truffet de rigtige valg i forbindelse af 

valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.  

 

Tabel 9.3.2: Resultater for valg af statsgaranti/selvbudgettering 

År 

Forventet provenu ved 

valg af selvbudgette-

ring (forvaltningens 

skøn ved budgetlæg-

ningen det pågældende 

år i mio. kr.) 

Nettoprovenu ved 

valg af selvbudget-

tering opgjort tre år 

efter budgetåret 

(endelig afregning) 

i mio. kr. 

Kommunens valg 

det pågældende år 

Tab/Gevinst - 

rigtigt/forkert 

valg 

 A B C d 

2007 16,2 -23,1 Selvbudgettering Realiseret tab 

2008 13,7 -12,9 Selvbudgettering Realiseret tab 

2009 5,6 -12,0 Statsgaranti Undgået tab 

2010 14,3 15,2 Statsgaranti Mistet gevinst 

2011 5,1 -3,8 Statsgaranti Undgået tab 

2012 2,3 4,3 Statsgaranti Mistet gevinst 

2013 5,2 -38,4 Statsgaranti Undgået tab 

2014 13,1 -18,0 Statsgaranti Undgået tab 

2015 21,6 51,3 Statsgaranti Mistet gevinst 

2016 46,3 50,7 Selvbudgettering Realiseret gevinst 

2017 25,6 28,8 Selvbudgettering Realiseret gevinst 

2018 9,3 16,3 Statsgaranti Mistet gevinst 

2019 -10,0 ? Statsgaranti ? 

Anmærkning. Tal for årene 2007 til 2016 er endeligt opgjorte tal, mens tal for 2017-2018 er foreløbige skøn, jf. KL’s 

tilskudsmodel.  

 

Tabel 3 viser, at valg mellem statsgaranti og selvbudgettering har været truffet korrekt i 6 tilfæl-

de (markeret med grønt i kolonne d) i perioden siden kommunalreformen, hvor tab er undgået 

eller en gevinst er realiseret. Omvendt har beslutningen været forkert i 6 tilfælde (markeret med 

rødt i kolonne d), hvor kommunen har mistet en mulig gevinst eller fået et tab som følge af be-

slutningen.  

 

Det viser dels, at valget er vanskeligt at træffe, og det er vanskeligt at forudsige udfaldet. Spæn-

det mellem et mulig tab og gevinst ved valg af selvbudgettering ligger i intervallet -38,4 mio. kr. 

(2013) og en opgjort (ikke realiseret) gevinst på +51,3 mio. kr. (2015) jf. kolonne b.  

 

Den høje gevinst i 2015 og 2016 skyldes, at det statsgaranterede betalingskommunefolketal i 

2015 og 2016 var væsentligt lavere end det endeligt opgjorte betalingskommunefolketal. Samti-
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digt viser prognoserne, at indkomstudviklingen i Furesø Kommune og Hovedstadsområdet i 

både 2015 og 2016 er væsentlig gunstigere end forudsat i statsgarantien for 2015 og 2016.  

 

En lignende tendens er gældende i 2017 og 2018, hvor indkomsterne for hele landet ligger høje-

re end statsgarantien.  

 

Tendensen er ændret for 2019, hvor indtægterne i statsgarantien ligger højere end den seneste 

prognose fra august 2018 tilsiger. Endvidere er befolkningstallet i statsgarantien højere end 

kommunens egen befolkningsprognose – og denne tendens fortsætter i 2020, således at tenden-

sen er skiftet i retning af, at statsgaranti er en fordel for Furesø Kommune. Dette understreges 

af, at det er første gang nogensinde i Furesø Kommunes historie, at et forventet provenu vel valg 

af selvbudgettering bliver negativt i selve prognosen af den forventede gevinst/tab jf. kolonne A 

i tabel 9.3.2   

 

Forvaltningen vurderer, at betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2019 svarende til 40.155 

borgere, vil ligge lavere end det statsgaranterede niveau på 41.375 borgere Derfor er det forven-

tede provenu som følge af selvbudgettering negativt i 2019.  

 

Denne forskel ser ud til at være stigende i 2020, hvor forvaltningen egen befolkningsprognose 

forventer et befolkningstal på 41.512 borgere pr 1. januar 2020, mens Danmarks statistiks be-

folkningsprognose (som ligger til grund for statsgarantien) forventer et befolkningstal på 41.829 

borgere. Dette peger i retning af, at statsgaranti også vil være et fordelagtigt valg i 2020. Derfor 

er det Danmarks Statistiks befolkningsprognose, der ligger til grund for beregningen af kommu-

nens indtægter fra skat, tilskud og udligning i budget 2020.   

 

I nedenstående tabel 9.3.3 er vist, hvor mange kommuner, der har valgt selvbudgettering siden 

kommunalreformen. Det er interessant, fordi antallet af kommuner (indirekte og i mindre om-

fang) har betydning for Furesø Kommunes endelige provenu ved valg af selvbudgettering jf. 

bilag 1 afsnit 1.7.   

 

Det er ligeledes interessant, fordi det kan bekræfte om vurderingen af det generelle konjunktur-

billede og niveauet for statsgarantien er særskilt eller ej i Furesø Kommune, i det øjeblik valget 

mellem statsgaranti eller selvbudgettering skal træffes.   
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Tabel 9.3.3: Antal Kommuner der har valgt selvbudgettering 

  Antal kommuner 

  Statsgaranti Selvbudgettering 

2007 8 90 

2008 7 91 

2009 79 19 

2010 92 6 

2011 90 8 

2012 97 1 

2013 98 0 

2014 96 2 

2015 98 0 

2016 93 5 

2017 81 17 

2018 83 15 

2019 90 8 

Kilde: KL. Vedr. 2018 oplyser KL pt., at 7 kommuner overvejer selvbudgettering 

 

Det fremgår tydeligt, at antallet af kommuner, der vælger selvbudgettering faldt markant efter 

finanskrisen i 2008. Der er dermed en tydelig kobling mellem de generelle konjunkturer og 

antallet af kommuner, der vælger at selvbudgettere.  

 

Således vil en generel forventning om, hvorvidt konjunkturerne vender, og der kommer en styr-

ket vækst i dansk økonomi generelt kunne forventes at styrke incitamentet til at vælge selvbud-

gettering. Omvendt vil en bekymring om en overophedning af økonomien og dermed en frygt 

for at konjunkturerne vender ligeledes bevirke at statsgarantien er fordelagtig.   

 

4. Evaluering af selvbudgettering i 2016 

I budget 2016 og 2017 valgte Byrådet at basere indtægter fra skat-, tilskud- og udligning på 

selvbudgettering.  

 

De endelige opgjorte skatter samt tilskuds- og udligningsbeløb vedr. 2016 er kendt i maj 2018. 

Dermed sker der en endelig afregning vedr. selvbudgettering i 2016 i budget 2019. På samme 

måde sker den endelige afregning vedr. 2017 i budget 2021.  

 

Tabellen nedenfor viser det provenu, der er hjemtaget som følge af selvbudgettering i hhv. 2016 

samt 2017, samt hvorledes provenuet er disponeret i årene 2016-2020, inkl. de endelige afreg-

ninger der forventes foretaget i hhv. 2019 og 2020.  
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I mio. kr.  2016 2017 2018 2019 2020 i alt  

Selvbudgettering i 2016 indtæg-
ter -55,5     4,8   -50,7 

Selvbudgettering i 2017 indtæg-
ter   -7,1     -21,7 -28,8 

I alt disponeret vedr. 2016 32,2 8,0 9,8  0,7   50,7 

I alt disponeret vedr. 2017   7,1     21,7 28,8 

   

På nuværende tidspunkt er der gået tre år siden valget af selvbudgettering for 2016 og det ende-

lige resultat af valget kendes. Ved indberetningen af valg af selvbudgettering var det forventede 

provenu på 55,5 mio. kr., som blev udbetalt i 2016 og prioriteret i perioden 2016-2019 som vist 

i tabellen ovenfor. Det endelige provenu blev på 50,7 mio. kr. og der er derfor en negativ efter-

regulering (modregning i tilskud- og udligning) i budget 2019 på 4,8 mio. kr. Dette er indarbej-

det i budget 2019-2022.  

 

Furesø Kommune hjemtog et provenu på 7,1 mio. kr. som følge af valg af selvbudgettering i 

2017. Provenuet indgik i den samlede finansiering af budget 2017. To år efter beslutningen, og 

et år inden det endelig resultat er kendt, forventes det samlede provenu at udgøre 28,8 mio. kr. 

Derfor er der indarbejdet en indtægt på 21,7 mio. kr. i 2020 som følge af selvbudgettering i 

2017. Indtægten er med til at finansiere budgetoverslagsår 2020 i budget 2019-2022, som vist i 

tabellen ovenfor.  

 

Det samlede provenu der forventes hjemtaget og prioriteret i perioden 2016-2020 udgør 79,5 

mio. kr.    

 

5. Vurdering/konklusion  

I forhold til valg af statsgaranti eller selvbudgettering for så vidt angår 2019 viser beregningerne 

af det skønnede og dermed forventede provenu ved valg af selvbudgettering et samlet tab på 

10,0 mio. kr. jf. tabel 9.3.1. Tabet fordeler sig som et tab i 2019 på 16 mio. kr. og en gevinst i 

2022 på 6 mio. kr.  

 

En analyse af kommunens egne data fra 2016 viser, at en overvejelse om selvbudgettering er 

relevant, når den forventede gevinst samlet set er højere end 15 mio. kr.  

 

Således viser tallene isoleret set, at det ikke er attraktivt at overveje valget om selvbudgettering, 

da valget dels giver en budgetusikkerhed og i sig selv et forventet økonomisk tab.  

 

Særligt er forventningen til udviklingen i befolkningstallet i Furesø Kommune ikke gunstig i 

forhold til statsgarantien og denne tendens forventes at fortsætte i 2020. Dermed betragtes stats-

garantien som det sikre valg i 2019, og er et forventet fordelagtigt valg i 2020, når der udeluk-

kende ses på befolkningsprognoserne frem mod 2020.   
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Budgetoversigt Art Funktion

VB 2018 Statsgaranti Ændring 1. beh. 2. beh. Ændring 1. beh. 2. beh. Ændring 1. beh. 2. beh. Ændring

162.936 131.019 -31.917 129.208 105.064 -24.144 180.687 162.450 -18.237 239.520 225.497 -14.023

Skatter -2.776.485 -2.744.439 32.046 -2.842.294 -2.823.312 18.982 -2.958.684 -2.933.623 25.061 -3.060.347 -3.039.022 21.325

I alt -2.613.549 -2.613.420 129 -2.713.086 -2.718.248 -5.162 -2.777.997 -2.771.173 6.824 -2.820.827 -2.813.525 7.302

Tilskud og udligning 162.936 131.019 -32.427 129.208 105.064 -24.144 180.687 162.450 -18.237 239.520 225.497 -14.023

Udligning

Landsudligning 68.000.101 0780-001 197.727 181.308 -16.419 220.727 200.851 -19.876 240.553 225.200 -15.353 256.018 243.247 -12.771

Hovedstadsudligning 68.000.101 0780-001 133.618 139.812 6.194 160.573 152.060 -8.513 162.757 153.706 -9.051 159.178 149.710 -9.468

Korrektion - Hovedstadsudligning 0 -11.880 -11.076 804 -11.880 -11.076 804 -11.880 -11.076 804

Gevinst ved selvbudgettering 68.000.702 0780-007 5.500 29.796 24.296 -20.300 -21.600 -1.300 0 0 0 0 0 0

                     OverudligningOverudligning 68.000.101 0780-001 5.796 7.260 1.464 7.323 7.323 0 7.575 7.575 0 7.227 7.227 0

Selskabsskat 68.001.001 0780-010 -13.405 -16.524 -3.119 -19.020 -19.448 -428 -17.285 -17.458 -173 -15.506 -15.564 -58

Statstilskud

Almindeligt 68.000.202 0780-002 -2.933 -12.348 -9.415 -7.157 -2.006 5.151 -6.897 -1.360 5.537 -6.445 1.025 7.470

                   Statstilskud, betingetBetinget 68.000.202 0780-002 -21.257 -21.346 -89 -21.294 -21.457 -163 -21.542 -21.542 0 -21.723 -21.723 0

Betinget, anlæg 68.000.202 0780-002 -7.086 -7.116 -30 -7.093 -7.152 -59 -7.181 -7.181 0 -7.241 -7.241 0

Udlændinge

Tilskud 68.100.102 0781-001 -38.958 -40.788 -1.830 -41.808 -41.808 0 -42.769 -42.769 0 -43.753 -43.753 0

                   do.Tilsvar 68.100.101 0781-001 34.816 35.688 872 36.490 36.769 279 37.763 37.809 46 38.957 38.957 0

Særlige tilskud til kommuner med øk-vansk.

Tilsvar 68.600.201 0786-002 5.599 5.593 -6 5.770 5.731 -39 6.006 5.959 -47 6.220 6.220 0

tilbageførsel af d.o. -509 -509

Tilskud på daginstitutionsområdet 68.601.301 0786-013 -4.394 -4.404 -10 -4.514 -4.514 0 -4.618 -4.618 0 -4.724 -4.724 0

Ældreområdet, generelt løft 68.601.401 0786-014 -5.747 -5.832 -85 -5.977 -5.977 0 -6.115 -6.115 0 -6.255 -6.255 0

Ældreområdet, styrket kvalitet 68.601.501 0786-015 -7.702 -7.812 -110 -8.010 -8.010 0 -8.195 -8.195 0 -8.383 -8.383 0

Tilskud til styrket likviditet 68.601.901 0786-019 0 -10.680 -10.680 -10.680 -10.680 0 0 0 0 0 0

Akutfunktioner i hjemmesygeplejen 0

Tilskud sfa refusionsreform 68.000.202 0780-002 0

Overgangsordning vedr. udligning -24.480 -24.480 -24.480 -24.480 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 0

Udvik lingsbidrag til regionerne 68.200.101 0782-001 5.663 5.585 -78 5.736 5.736 0 5.945 5.945 0 6.162 6.162 0

Særlige tilskud til kommuner med øk-vansk.l.

                  SærtilskudSærtilskud, Furesøaftalen 68.600.201 0786-002 -76.211 -75.396 815 -78.638 -78.638 0 -82.098 -82.098 0 -37.000 -37.000 0

 Komp. fra skattepuljen (2017) 68.600.501 0786-501 -456 -456 0 -228 -228 0 0 0 0 0 0 0

Beskæftigelsestilskud 68.600.801 0786-008 -47.124 -46.332 792 -46.332 -46.332 0 -46.332 -46.332 0 -46.332 -46.332 0

Skatter -2.776.485 -2.744.439 32.046 -2.842.294 -2.823.312 18.982 -2.958.684 -2.933.623 25.061 -3.060.347 -3.039.022 21.325

Personskatter

Forskudsbeløb 69.000.101 0790-001 -2.427.983 -2.375.552 52.431 -2.475.839 -2.456.857 18.982 -2.570.646 -2.547.486 23.160 -2.653.668 -2.632.343 21.325

Forskudsbeløb sfa. selvbudgettering 69.000.101 0790-001 -24.928 -24.928 0 0 0

Selskabsskat 69.200.101 0792-001 -32.154 -31.999 155 -33.408 -33.408 0 -34.711 -34.711 0 -36.065 -36.065 0

-1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0

Anden skat på visse indkomster

           Andel af bruttoskat efter pgf. 48 i kildeskattelovenAndel af bruttosk. efter pgf. 48 i kildesk.loven 69.300.201 0793-002 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 0

Kommunens andel af skat af dødsboer 69.300.401 0793-004 -2.500 -1.958 542 -1.958 -1.958 0 -1.883 -1.883 0 -1.883 -1.883 0

Grundskatter

Beregnet provenu 69.400.102 0794-001 -300.437 -298.080 2.357 -318.167 -318.167 0 -336.621 -336.621 0 -355.809 -355.809 0

Pulje til mulige omvurderinger 69.400.001 0794-001 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0

Nedsættelse af dækningsafgift (2018) 69.500.301 0795-003 928 0 -928 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        Dækningsafgift af offentlige ejd. grundværdi 69.500.101 0795-001 -891 -456 435 -456 -456 0 -891 -456 435 -456 -456 0

        Dækningsafgift af offentlige ejd.forskelsbeløb 96.500.201 0795-002 -1.792 -326 1.466 -326 -326 0 -1.792 -326 1.466 -326 -326 0

        Dækningsafgift af forretningsejd. forskelsbeløb 69.500.301 0795-003 -11.856 -11.340 516 -11.340 -11.340 0 -11.340 -11.340 0 -11.340 -11.340 0

2022

Tilskud og udligning i alt 

20212019 - statsgaranti 2020
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10 – Reform af tilskuds- og udligningssystemet 
I februar 2018 fremlagde Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg forslag til en 

reform af tilskuds- og udligningssystemet. Forvaltningen har vurderet de økonomiske konse-

kvenser heraf, og orienteret Byrådet herom. I forlængelse heraf har et samlet Byråd rejst en 

kritik af indholdet i rapporten samt Finansieringsudvalgets forslag. Regeringen har efterfølgen-

de ikke opnået flertal for en politisk aftale om en reform og justeringer af udligningssystemet.  

Det betyder imidlertid, at der træder en opdatering af indvandreres uddannelsesoplysninger i 

kraft. Denne opdatering betyder, at Furesø Kommunes beregnede udgiftsbehov bliver mindre i 

statsgarantien for 2019. Kommunens bidrag til lands- og hovedstadsudligningen stiger med 25,4 

mio. kr. årligt som følge heraf. Et samlet Byråd har sammen med øvrige kommuner i forlængel-

se heraf kritiseret validiteten i den undersøgelse, som ligger til grund for selve opdateringen af 

indvandreres uddannelsesoplysninger.  

Der er lyttet til kritikken som har medført, at der i økonomiaftalen for 2019 er indarbejdet en 

fuld kompensation i 2019 og 2020 til de kommuner, der har et tab i udligningen som følge af 

opdatering af data. Kompensationen indgår i Totalbudget 2019-2022. For årene 2021 og 2022 er 

der indarbejdet ”øgede indtægter” svarende til 25 mio. kr. i hvert af årene. Det er dermed forud-

sat, at der findes en permanent løsning, der kompenserer tabet senest i 2020 for 2021 og frem.    

11 – Befolkningsprognose  
Forvaltningen udarbejder sammen med firmaet Cowi kommunens befolkningsprognose for 

2018-2030 primo marts 2018. Befolkningsprognosen er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i 

marts 2018, og danner udgangspunkt for flere dele af budget 2019-2022. Tabel 2 nedenfor viser 

befolkningsprognosen for 2018 samt de budgetforudsætninger, der er indarbejdet i vedtaget 

budget 2018-21 samt budget 2019-22.  

 
Tabel 11.1: Befolkningsprognoser og budgetforudsætninger 2018-22 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Befolkningsprognose 2018 (pr. marts 2018) 40.914 41.155 41.512 42.305 42.762 

Budgetforudsætning i vedtaget budget 
2018-21 (2018 = statsgaranti) 41.043 41.228 41.738 42.450  

Statsgaranti 2019 og forventet statsgaranti i 
2020  41.375 41.829   

Budgetforudsætning i budgetforslag 2019-
2022 (2019 = statsgaranti, 2020 = forventet 
statsgaranti, 2021-22= egen befolknings-
prognosetal)  41.375 41.829 42.305 42.762 

Forskel ml. statsgarantitallet og befolknings-
prognose 2018   220 317   

 

 

Befolkningstallene indgår i indtægtsprognosen jf. afsnit 9, samt i Totalbudgettet jf. tabel 1 oven-

for. Befolkningstallet i 2019 (statsgarantitallet) er i forhold til det vedtagne budget opjusteret 

med 147 borgere, hvilket alt andet lige giver et større beregnet udgiftsbehov og dermed lavere 
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bidrag til lands- og hovedstadsudligningen svarende til 7,0 mio. kr. Det omvendte er tilfældet i 

årene 2020-2021.     

 

 

På udgiftssiden giver den nye prognose fra marts 2018 anledning til at regulere de budgetområ-

der, hvor udgiftspresset kan henføres til udviklingen i antal borgere og deres demografiske 

sammensætning. Dette indgår i forvaltningens forslag til omprioriteringer og effektiviseringer jf. 

afsnit 7 ovenfor.    

12 – Serviceudgifter 
I den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen udmeldes en samlet vejledende ramme for 

kommunernes serviceudgifter det pågældende år - også kaldet servicerammen.  

Udgangspunktet for økonomiaftalen for 2019 er det kommunale udgiftsloft for 2019, således 

som dette er vedtaget af Folketinget i efteråret 2017. Det kommunale udgiftsloft i 2019 ligger 

knap 0,5 mia. kr. under kommunernes budget for 2018. Baggrunden for dette er, at det kommu-

nale udgiftsloft i 2019 fremkommer ved at nedkorrigere udgiftsloftet for 2018 med 0,5 mia. kr. 

jf. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP). 

Især to forhold har afgørende betydning for den samlede serviceramme i 2019. For det første 

løftes kommunernes serviceramme med 1,7 mia. kr. i forhold til det vedtagne udgiftsloft for 

2019 svarende til et løft på 1,2 mia. kr. ift. budget 2018. For det andet medfører nedjusterede 

forventninger til pris- og lønudviklingen i 2018, at udgangspunktet for serviceudgifterne i 2019 

skal nedjusteres med -0,7 mia. kr. De nedjusterede forventninger til pris- og lønudviklingen i 

2018 ændrer ikke på forholdet mellem det aftalte niveau i 2018 og 2019, da nedjusteringen på-

virker begge år. 

Samtidig indeholder aftalen for 2019 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., som 

det var tilfældet i tidligere år. I lighed med 2018 fordeles 1,5 mia. kr. efter en generel nøgle, 

mens 2 mia. kr. fordeles efter særlige nøgler. 1 mia. kr. fordeles efter kommunernes beskat-

ningsniveau, mens 1 mia. kr. fordeles efter kommuners strukturelle underskud. Herudover er der 

en lånepulje til kommuner med lav likviditet på 500 mio. kr. Ingen af de ekstraordinære finan-

sieringselementer har betydning for servicerammen i 2019. 

Servicerammen aftales for kommunerne under ét. Der aftales således ikke en serviceramme for 

den enkelte kommune. Det kræver lokale overvejelser at omsætte den overordnede økonomiske 

ramme til den enkelte kommune. Den enkelte kommunes fastsættelse af udgiftsniveauet i 2019 

må naturligvis tage afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation samt kommunens valg af 

serviceniveau. 

Dette sker i den faseopdelte budgetlægning under hensyntagen til, at kommunernes bloktilskud 

bliver nedjusteret, hvis kommunerne overskrider servicerammen under et.  

Definition af serviceudgifter: 
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De samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0 - 6, fratrukket nettodriftsudgif-

terne på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 1), nettodriftsudgifterne til overførselsud-

gifter og udgifter til forsikrede ledige, nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering 

på sundhedsområdet, nettodriftsudgifter til ældreboliger samt indtægterne fra den centrale refu-

sionsordning for særligt dyre enkeltsager. 

Beregning af serviceramme 

KL har udarbejdet en beregningsmetode til opgørelse af servicerammen for den enkelte kom-

mune. Samtidig har KL udmeldt en vejledende serviceramme for den enkelte kommune (Kom-

munalstatistiske meddelelser G. 1-12). Denne ramme er ikke bindende.  

Serviceudgifter 2019 

I 2019 er den beregnede serviceramme for Furesø Kommune opgjort til 1.961,5 mio. kr. I det 

foreliggende budgetforslag for 2019 er serviceudgifterne inkl. ændringer opgjort til 1.954,4 mio. 

kr. Serviceudgifterne ligger dermed 7,1 mio. kr. under den beregnede ramme. Dette er dog un-

der forudsætning af, at forslag til de effektiviseringer og korrektioner, der er indarbejdet i bud-

get 2019-2022 vedtages.   

Tabel 12.1 – Opgørelse af serviceramme 

Mio kr.  

Vejledende 
serviceudgifts-
ramme jf. KL's 

udmelding  
(G. 1.12) 

Budget 2019 

Serviceudgifter 
 

1.969,8 

Ændringer (netto) 
 

-20,4 

Serviceudgifter i alt 1.961,5 1.954,4 

”Luft” i forhold til vejledende serviceudgiftsramme 
 

7,1 

 

Nedenfor er vist udviklingen i Furesø Kommunes serviceudgifter opgjort i oprindeligt budget 

og regnskab i forhold til den udmeldte serviceramme fra KL i perioden 2013 – 2019. 

 
Figur 12.1 – Udviklingen i serviceudgifter 



33 
 

 

 

Sanktioner: 

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i for-

hold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder 

det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangs-

punkt kollektiv i 2019. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyn-

digelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke 

har udvist en passende budgetadfærd. 

En eventuel regnskabssanktion i 2019 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter 

for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som 

har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.). 

13 – Anlæg 
I forhold til anlægsbudgettet tages udgangspunkt i det allerede vedtagne anlægsbudget 2018-21.  

 

I Totalbudgettet indarbejdes den samlede anlægsramme for 2019-2022. Det skal i den forbindel-

se bemærkes, at anlægsrammen og anlægsoversigten der forelægges sammen med budget 2019-

2022 er prioriteret i forhold til den økonomiske balance.  

 

Anlægsforslagene er drøftet politisk i forbindelse med behandlingen af forvaltningens budget-

forslag.  

 

Tabel 4 nedenfor viser de samlede anlægsudgifter for perioden 2019-2022 som indgår i budget 

2019-2022. For en detaljeret gennemgang af anlægsprogrammet henvises til bilag 5 i denne sag. 

 
 

Tabel 13.1 – Anlægsudgifter i 2019-2022  
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Det samlede anlægsprogram udgør knap 400 mio. kr. i perioden 2019-2022, svarende til at der 

investeres op mod 10.000 kr. pr borgere i anlæg.  

 

I forbindelse med budgetaftalen er anlægsprogrammet blevet udvidet yderligere i forhold til 

forvaltningen forslag til anlægsprogram der var forelagt til 1. behandlingen af budgettet.  

 

Tabellen nedenfor viser de justeringer af anlægsprogrammet, der er gennemført i forbindelse 

med budgetaftalen for 2019-2020.  

 
Tabel 13.2 – Ændringer i anlægsprogram 2019-2022 

  

14 – Priser og lønninger 
Den kommunale pris- og lønudvikling, der ligger til grund for kommunens budget følger KL’s 

budgetvejledning for 2019. 

 

Lavere pris- og lønskøn 2017-2018 

Det nye pris- og lønskøn for 2017-2018 er på 1,4 pct. og det er 0,3 pct. point lavere end skønnet 

fra marts 2018. Det er både det nye skøn for prisudviklingen og skønnet for lønudviklingen, der 

bidrager til faldet i det samlede pris- og lønskøn for 2017-2018. 

Anlægsprogram 2019 - 2022 (2. behandling ØU - 4. oktober 2018) 

        

Hele 1.000 kr.   

Budget 
2019 

(vedtagelse 
2018 - 
2021) 

Ændrings-
forslag til 

2019 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

    a b c = a+b d e f 

                

Det skattefinansierede område:               

Anlægsudgifter  U        106.603           11.526         119.129         139.253          78.600           56.100  

Anlægsindtægter I        -43.317            -1.933         -45.250         -55.107            -5.000            -5.000  

Netto N          63.286             9.593           73.879           84.146           73.600           51.100  

                

Det brugerfinansierede område U            4.000            -4.000  0  0  0  0  

 

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

            

UKFI 223 Galaksen - renovering af bl.a. lyd og teknik 500 500 500   

UNMG 
119 

Energibesparende foranstaltninger   9.000 9.000 9.000 

UKFI 211 Renovering af kunstgræs i Farum Øst 2.000 1.750     

UNMG 
213 

Ombygning af Solvangsskolen og FFO til forbedring af 
samspillet både udendørs og indendørs 

0 6.000 6.000   

UNMG 
2016 

Ny skovbørnehave i Jonstrup 2.000 2.500     

 I alt 4.500 19.750 15.500 9.000 
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Det er primært prisudviklingen for øvrige tjeneste ydelser (art 4.9), der har bidraget til den lave-

re prisudvikling. Det lavere skøn for prisudviklingen for øvrige tjenesteydelser kan bl.a. henfø-

res til en svagere prisudvikling i anden halvdel af 2017 end tidligere forventet. 

Faldet i lønskønnet skyldes primært, at udmøntningen fra reguleringsordningen 1. oktober 2018 

er opgjort til -0,14 pct. mod tidligere skønnet 0,02 pct. 

Lavere pris- og lønskøn 2018-2019 

De nye forudsætninger for prisudviklingen 2018-2019 er på 2,01 pct., hvilket lidt lavere end 

tidligere. På lønsiden er der dog tale om et pænt fald i skønnet fra 2,10 pct. til 1,93 pct. Det er 

primært faldet i lønskønnet, der forklarer nedjusteringen af det samlede pris- og lønskøn for 

2018-2019. 

 

Det skyldes, som for 2018, at udmøntningen fra reguleringsordningen 1. oktober 2018 er op-

gjort til -0,14 pct. mod tidligere skønnet 0,02 pct. 
 

Lavere pris- og lønskøn for 2019-2020, men uændret skøn i øvrige overslagsår 

Lønskønnet 2019-2020 er 3,23 pct., hvilket er 0,10 pct.point lavere end de 3,33 pct., der tidlige-

re blev skønnet. Det skyldes primært en korrektion for, at de aftalte generelle lønstigninger gi-

ves i 31. marts 2018 niveau. Korrektionen er på -0,12 pct.point. 

 

Budgetlægning 2019 – 2022 ift. totalbudget 

 KL melder i marts og igen i juni 2018 de nye pris- og lønskøn ud for perioden 2017–2022.  

 Prisregistret i kommunens økonomisystem tilrettes efterfølgende med de nye skøn for peri-

oden 2017-2022.  

 Prisregistret tilrettes også bagud, dvs. at fremskrivningen for 2017 til 2018 også tilrettes. 

Dette sikrer, at der tages højde for eventuelle udsving i forventningerne til pris- og lønud-

viklingen i indeværende år, som skal have effekt i den kommende budgetperiode. 

 

Herefter sker der rent teknisk en fremskrivning af det budget 2019 - 2022, der blev vedtaget i 

oktober 2017 med KL’s seneste skøn. Det vil sige, at det tidligere prisregister overskrives med 

de nye skøn og budgettet fremskrives på baggrund heraf.  

 

Fremskrivningerne indebærer en samlet nedjustering af det vedtagne driftsbudget for 2019 på 

knap 20 mio. kr. (netto).   

  

Skønnene for hele perioden (2017 – 2022) er, som tidligere nævnt, nu sænket i forhold til de 

udmeldte skøn fra juni 2017.  

 
Tabel 14.1 – KL’s skøn 

Art KLs skøn 

Juni 2017 

Budgetvedtagelse 2018 

2018 - 2019 

KLs skøn 

marts 2018 

2018 - 2019 

KLs skøn 

juni 2018 

2018 - 2019 

Løn 2,60 1,86 1,72 

Varekøb 1,19 1,05 0,95 

Tjenesteydelser 2,14 2,07 1,87 

Overførsler 1,54 1,87 1,45 

Indtægter 2,46 2,09 1,98 
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P/L puljer i overslagsårene 2020 – 2022 

Budgettet for overslagsårene er som udgangspunkt opgjort i 2019-priser. Herudover er der afsat 

66 mio. kr. i 2020, 128 mio. kr. i 2021 samt 189 mio. kr. i 2022 til pris- og lønstigninger i over-

ensstemmelse med KL’s pris- og lønskøn.  

15 – Renter, afdrag og låneoptagelse 
Furesø Kommunes udgifter til renter og afdrag består for hovedsageligt af udgifter til kommu-

nens langfristede gæld. 

Den største post vedrørende kommunens langfristede gæld er udgifterne til renter og afdrag 

vedrørende Furesøaftalen, og det lån i KommuneKredit, som blev optaget d. 25. august 2016 og 

som erstattede det tidligere statslån. 

Låneoptagelse 

Furesø kommune forventer i lighed med tidligere år at optage lån til energibesparende foran-

staltninger og lån ydet til betaling af ejendomsskat (lån til pensionister), samt lån bevilliget af 

Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med udmelding af lånepuljer for 2019.  

 

I budget 2019 og budgetoverslagsårene er der budgetteret med en låneoptagelse på 42,7 mio. kr. 

i 2019, hvoraf 20 mio. kr. udgør lån til finansiering af botilbud samt ny daginstitution i Sydlej-

ren, samt 58,2 mio. kr. i 2020, hvoraf 20 mio. kr. udgør lån til finansiering af botilbud samt ny 

daginstitution i Sydlejren, og 31,7 mio. kr. i 2021 og 2022. Der er i budgettet afsat udgifter til 

renter og afdrag vedrørende lån optaget i 2011 og frem. 

Renter 

Under renteindtægterne indgår der indtægter fra kommunens obligationsbeholdning. Renteind-

tægten fra obligationsbeholdningen er budgetlagt med udgangspunkt i kommunens nuværende 

obligationsbeholdning, som kommunen pt. selv forvalter. Endvidere er medtaget et forventet 

afkast af den del af beholdningen, som kommunen siden 1. juli 2013 har overdraget til 3 porte-

føljemanagere. 

 

Ved udgangen af juni måned 2018 har Furesø Kommune i alt overdraget ca. 378 mio. kr. til 

kapitalforvalterne. Det er forventningen, at kapitalforvalterne kan opnå samme afkast på de 

midler de administrerer, som Furesø Kommune opnår på obligationsbeholdningen. 

 

Furesøaftalen (statslån) samt låneomlægning 

Furesø Kommune har den 24. august 2016 modtaget Økonomi- og Indenrigsministeriets imøde-

kommelse af kommunens ansøgning om låneomlægning.  

 

Det bemærkes, at der ikke udover dispensationen foretages ændringer i Furesøaftalen af 8. marts 

2011. De øvrige vilkår i aftalen af 8. marts 2011 berøres således ikke af nærværende dispensati-

on. I aftalen er dog tilføjet, at 25 % af Furesø Kommunes provenu ved låneomlægningen skal 

modregnes i det særtilskud, som ministeriet udbetaler til Furesø Kommune i perioden 2022 til 

2040.  

 

På baggrund heraf har Furesø Kommune foretaget låneomlægning den 25. august 2016, og der 

er indgået en ny låneaftale med KommuneKredit med en hovedstol på 2.558 mia. kr., en fast 
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årlig rente på 1,251 pct. Omlægningen skete fra 1. september 2016 og udløber 1. september 

2040. 

  

De økonomiske konsekvenser heraf er indarbejdet i Totalbudget 2019-2022. I Tabellen nedenfor 

fremgår udviklingen i renter, afdrag og restgælden på det nye statslån.  

Tabel 15.1: Nyt lån - Kommunekredit 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023 

Renter 28.957 27.768 26.563 25.346 24.109 

Afdrag  94.628 95.818 97.022 98.238 99.476 

Ydelse 123.586 123.586 123.586 123.586 123.586 

Restgæld 2.255.499 2.159.681 2.062.659 1.964.418 1.864.942 

Samlet set er der årligt opnået en besparelse på 13,5 mio. kr. (netto) som følge af omlægningen 

af statslånet før modregning i særtilskud.  

Budgettering af renter 

Tabel 15.2: Budgettering af renter 
 Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Udgifter 31.638 30.937 30.407 29.842 

Indtægter -7.250 -6.550 -6.150 -5.850 

 

Renteudgifterne vedrører primært renter på Kommunens langfristede gæld.  

Det samlede budget til renteudgifter i 2019 fordeles således: 

 
Tabel 15.3: Renteudgifter i 2019 

Hele 1.000 kr. 2019 

Renter - lån optaget i KommuneKredit 28.957 

Renter – lån optaget i 2011 50 

Renter – lån optaget i 2012 46 

Renter – lån optaget i 2013 17 

Renter – lån optaget i 2014 24 

Renter – lån optaget i 2015 58 

Renter – lån optaget i 2016 49 

Renter lån optaget i 2017 75 

Renter lån optaget i 2018 560 

Renter – lån vejbelysning 520 

Øvrige renteudgifter (selvejende inst. / grundskyld) 1.282 

I alt 31.638 

 

Renten på kommunens lån i KommuneKredit er fastsat til 1,251 %. Renten på lån optaget 2011- 

2017 er optaget til fast rente i 5 år. Renten vedr. låneoptagelse i 2018 forventes at udgøre ca. 2 

% Herefter forventes 3 % for låneoptagelse i årene 2019-2022.  Kommunens øvrige renteudgif-

ter vedrører kommunens gæld til renovationsområdet, forventede udgifter vedr. tilbagebetaling 
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af renter i forbindelse med afgørelser fra SKAT om nedsættelse af grundskyld samt renteudgift 

vedr. Ryetbo Plejehjem. 

Renteindtægterne vedrører primært forrentning af likvide midler, fra obligationsinvestering og 

forventet afkast fra porteføljemanagere samt renter vedrørende ydede lån til betaling af ejen-

domsskatter. 

Det samlede budget til renteindtægter fordeles således: 

 

Tabel 15.4: Renteindtægter i 2019 

Hele 1.000 kr. 2019 

Renteindtægter af likvide og deponerede midler 4.400 

Renteindtægter vedrørende ydede lån til betaling af 
ejendomsskatter 

2.600 

Øvrige renteindtægter 250 

I alt 7.250 

 

De budgetterede renteindtægter er opgjort som følge af den aktuelle placering af likvide og de-

ponerede midler i obligationer, samt forventet afkast fra midler, der administreres af kommu-

nens porteføljemanagere. Renten vedrørende kommunens obligationsbeholdning forventes at 

udgøre mellem 2 og 3 %, hvilket stort set svarer til obligationernes pålydende rente. Renterne 

vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter forventes at udgøre ca. 1,5 %. Kommunens øvrige 

renteindtægter vedrører kommunens tilgodehavende i Furesø Spildevand A/S, samt øvrige ren-

teindtægter. 

I budgetforslaget er der foretaget en nedjustering af renteindtægterne svarende til faldet i kom-

munens likvide beholdninger. Nedgangen i renteindtægterne kan henføres til, at kommunen 

forventer en mindre beholdning af obligationer og mindre aftaler om kapitalforvaltning m.v. i 

takt med at prioriteringer som følge af kommunens anlægsprojekter udmøntes fuldt ud frem 

mod 2022.  

Budgettering af afdrag på lån 

I 2019 budgetteres med en samlet udgift til afdrag på kommunens langfristede gæld på ca. 101,4 

mio. kr. 

 

Tabel 15.5: Afdrag på lån i 2019 

Hele 1.000 kr. 2019 

Afdrag - lån optaget i KommuneKredit 94.628 

Afdrag – lån optaget i 2011 676 

Afdrag – lån optaget i 2012 587 

Afdrag – lån optaget i 2013 196 

Afdrag – lån optaget i 2014 273 

Afdrag – lån optaget i 2015 417 

Afdrag – lån optaget i 2016 519 

Afdrag - lån optaget i 2017 1.271 
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Afdrag – lån optaget i 2018 1.350 

Afdrag – lån vejbelysning 1.278 

Øvrige afdrag (selvejende institutioner) 204 

I alt 101.399 

 

De budgetterede afdrag vedrører lån i KommuneKredit, og afdrag på lån optaget i 2011 -2018, 

som svarer til tilbagebetalingsplanen på de optagne lån. Fra 2018 og frem er afdrag på lån op-

gjort i forhold til en forventet lånoptagelse på 42,7 mio. kr. i 2019 faldende til 31,7 mio. kr. i 

2022. Dertil kommer forventede afdrag vedr. det selvejende plejehjem Ryetbo samt til lånet 

vedrørende overtagelse af vejbelysning fra DONG.  

16 – Byrådets seminarer og temadrøftelser 
Der er afholdt et seminar for det nye Byråd den 2.-3. marts 2018. Der er herudover afholdt en 

temadrøftelse forud for Byrådsmødet den 27. juni 2018, hvor Byrådet orienteredes om forvalt-

ningens arbejde med budget 2019-2022 og Økonomiaftalen mellem Staten og KL.  

Endeligt er der afholdt et budgetseminar den 31. august. 2018 hvor formålet var, at Byrådet med 

udgangspunkt i forvaltningens budgetforslag 2019-2022 drøftede behovet for yderligere ompri-

oriteringer af budgettet og muligheden for nye initiativer i relation til det politiske arbejdspro-

gram.  

17 – Høringsproces 
Budgettet har været i offentlig høring i perioden d. 3. september til d. 23. september hos hø-

ringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, sko-

ler, foreninger og borgere samt organisationer m.fl.). Der er indkommet 13 høringssvar fra disse 

interessenter, som er fremsendt til Byrådet og er indgået i de politiske drøftelser om budget 

2019-2022. Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Der er endvidere af-

holdt borgermøde om budgettet den 13. september 2018. 

 

Herudover er MED-udvalg inddraget efter Byrådets 1. behandling af budgettet, hvilket er hånd-

teret i kommunens eget MED-system. Hoved-MED har haft lejlighed til at fremlægge deres 

synspunkter overfor Økonomiudvalget.  

18 - Nøgletal 
Forvaltningen anvender i bred udstrækning - og på alle udgiftsområder - nøgletal. Anvendelsen 

af nøgletal har forskellige formål. Blandt andet bruges disse i forhold til at måle resultater in-

ternt i kommunen, samt effektiviteten i forhold til andre kommuner (fx på beskæftigelsesområ-

det). Nøgletal anvendes ligeledes til at understøtte arbejdet med omstillingsplaner og budgetana-

lyser.  
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Nøgletal bruges derfor i bred forstand som baggrundsmateriale for udarbejdelsen af forvaltnin-

gens forslag til budgettet. Nøgletal bruges yderligere til at dokumentere såvel udgifts- som ser-

viceniveau i den politiske afrapportering i Fagudvalg-, Økonomiudvalg og Byrådet.  

Det skal bemærkes, at KL i forbindelse med den årlige KØF-konference i januar måned har 

udarbejdet en samling af nøgletal i publikationen ”Brug Nøgletal i Styringen”. Disse nøgletal 

kan findes på KL’s hjemmeside.  

Nedenstående link giver adgang til Furesø Kommunes ECO nøgletal.  

http://www.furesoe.dk/Kommunen/Oekonomi/ECONoegletal 

På hjemmesiden er der ligeledes link til andre sider med Nøgletal, bl.a. noegletal.dk samt Stati-

stikbanken.dk. 

  

http://www.furesoe.dk/Kommunen/Oekonomi/ECONoegletal
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19 – Samlet oversigt over ændringer til budgetvedtagelse 
 

Oversigt over ændringer ml. 1. behandling i BR og 2. behandling i 
ØU - Budget 2019 - 2022  

   

 

Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

            

  Ændringer i alt i totalbudget (- = forbedring)  -7.314 -24.442 13.947 13.445 

            

      Effekt alle år = -4.365 

            

  Driftsindtægter (skat samt tilskud/udligning)         

            

  Driftsindtægter - 1. behandling -2.613.400 -2.713.100 -2.778.000 -2.820.800 

  Ændringer mellem 1. og 2. behandling  -247 -4.637 7.349 8.090 

  Driftsindtægter - 2. behandling -2.613.647 -2.717.737 -2.770.651 -2.812.711 

            

  Ændringer:         

  
Skat/udligning - nye skøn på baggrund af Økono-
misk Redegørelse fra sep. 2018 

-509 -5.162 6.824 7.302 

  
Dækningsafgift på forretningsejendomme sænkes 
fra 5,5 promille til 5,0 promille (inkl. tilskud fra 
staten til nedsættelse af dækningsafgift) 

263 525 525 788 

            

  Effektiviseringer og besparelser         

            

  Effektiviseringer og besparelser - 1. behandling -43.687 -51.204 -51.811 -47.306 

  Ændringer mellem 1. og 2. behandling  6.095 7.345 5.648 4.190 

  Effektiviseringer og besparelser - 2. behandling -37.592 -43.859 -46.163 -43.116 

            

  Ændringer:         

ØU 2 Justering af ledelsesstruktur - investering i ansæt-
telse af faglige koordinatorer, som understøtter 
hele dagtilbudsområdet 

1.000 1.000 1.000 1.000 

ØU 6 A - Færre udgifter og flere indtægter:          

  Forhøjelse af a) Reduktion og nedprioritering af 
aktivitervedr. vintertjeneste (0,3 mio. kr.) og vej-
belysning (0,1 mio. kr.). Besparelse på grønne 
arealer (0,2 mio. kr.) i 2019.  

-600 -400 -400 -400 
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Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

            

ØU 6 Omfordeling mellem kommunale ejendomme og 
driftsgården jf. ovenstående 

600 400 400 400 

ØU 6 Omfordeling mellem ØU 6 og UNMG 1 + UNMG 
119 

1.541 1.741 1.741 1.741 

UNMG 1 Omfordeling mellem ØU 6 og UNMG 1 -791 -741 -841 -841 
UNMG 
119 

Omfordeling mellem ØU 6 og UNMG 119 -750 

-1.000 -1.150 -1.300 
ØU 6 B - Øgede indtægter   

Nedjustering af de forventede øgede husleje ind-
tægter 

2.000 2.000 1.000   

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

255 255 58   

ØU 5 Konsekvens regnskabsresultat 2017 - forslaget 
vedr. aldersreduktion udgår (USU) 

1.500 1.500 1.500 1.500 

UDF 3  Opsigelse af lokalaftale - forslaget udgår 500 500 250   

UKFI1 Tilpasning af åbningstider og tilskud - nedjustering 
af besparelse med 0,55 mio. kr. til 0,6 mio. kr. 

550 550 550 550 

USU 3 Øget forældrebetaling FFO 1 - forslaget udgår 790 790 790 790 

UBE 3 Ikke vestlige kvinder - nedjustering af investering 
og besparelser 

-500 750 750 750 

            

  Budgetkorrektioner         

            

  Budgetkorrektioner - 1. behandling 31.501 36.017 48.995 50.913 

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

  Budgetkorrektioner - 2. behandling 31.301 35.767 48.645 50.563 

            

  Ændringer:         

Bud.korr. 
UNMG 5 

Drift af nyetablerede parkeringspladser ved Marie 
Kruse Skole og Stavnsholt kirke - udgiften reduce-
res med 20.000 kr. fra 0,1 mio. kr. til 0,08 mio. kr.  

-20 -20 -20 -20 

Bud.korr. 
UNMG 8 

Renovering af cykelsti i Ryet Skovby og afledt drift 
til poppel allé - udgiften reduceres med 50.000 kr. 
fra 0,18 mio. kr. til 0,13 mio. kr. fra 2020 

  -50 -50 -50 

Bud.korr. 
UNMG 
10 

Etablering af en samlet hjemmepleje og -sygepleje 
i Værløse - nedjustering som følge af lavere husle-
je end først antaget (afledt drift anlægsforslag 
UNMG 208). Den afledte drift nedjuseres fra 1,273 
mio. kr. til 0,973 mio. kr. 

-300 -300 -400 -400 

Bud.korr. 
UNMG 

Ny skovbørnehave i Jonstrup - afledt drift af nyt 
anlægsforslag UNMG 216 

120 120 120 120 
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Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

            

11 

            

  Pulje til nye investeringer/initiativer - drift         

            

  Budgetkorrektioner - 1. behandling 0 0 0 0 

  Ændringer mellem 1. og 2. behandling  5.020 5.520 3.170 3.170 

  Budgetkorrektioner - 2. behandling 5.020 5.520 3.170 3.170 

            

ØU Udvidelse af puljen til forudsete udgifter med 1 
mio. kr. til 8,5 mio.kr. 

1.000 1.000 1.000 1.000 

ØU Styrket indbrudsforebyggelse 100 100     

UDF Flere midler til dagtilbud med børn med sociale 
udfordringer 

1.000 1.000 1.000 1.000 

USU Støtte til arbejdet med at inkludere flere børn 1.000 1.500 1.000 1.000 

USS Styrket ældrepleje, herunder demensindsats 1.000 1.000     

USS Terminalpakke - pulje til ekstra indsats for døden-
de borgere 

750 750     

USS Afasi taletræning 20 20 20 20 

UBB Arkitektur - Advisory Board 150 150 150 150 

            

  Pulje til nye investeringer/initiativer - drift         

            

  Pulje til nye investeringer/initiativer - 1. behand-
ling 

10.000 15.000 20.000 25.000 

  Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer 
- drift, anlæg og finansiering 

-9.783 -16.795 -15.695 -9.458 

  Pulje til nye investeringer/initiativer - 2. behand-
ling 

218 -1.795 4.305 15.542 

            

            

  Anlæg         

            

  Anlæg - 1. behandling 69.379 64.396 58.100 42.100 

  Ændringer mellem 1. og 2. behandling  4.500 19.750 15.500 9.000 

  Anlæg - 2. behandling 73.879 84.146 73.600 51.100 

            

  Ændringer:         

UNMG 
119 

Energibesparende foranstaltninger   9.000 9.000 9.000 

UKFI 211 Renovering af kunstgræs i Farum Øst 2.000 1.750 0   
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Nr. Forslag 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

            

UNMG 
213 

Ombygning af Solvangsskolen og FFO til forbedring 
af samspillet både udendørs og indendørs 

0 6.000 6.000   

UNMG 
2016 

Ny skovbørnehave i Jonstrup 2.000 2.500     

UKFI 223 Galaksen - renovering af bl.a. lyd og teknik 500 500 500   

            

            

  Finansiering         

            

  Finansiering - 1. behandling (netto) 58.700 73.300 71.000 78.000 

  Ændringer mellem 1. og 2. behandling  -12.700 -35.375 -1.675 -1.197 

  Finansiering i alt - 2. behandling 46.000 37.925 69.325 76.803 

            

  Ændringer:         

  Lånetilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet - 
anlægsprojekter 

-20.000 -20.000     

  Renter låneoptagelse ift. lånetilsagn fra ØIM   125 250 250 

  Afdrag låneoptagelse ift. lånetilsagn fra ØIM   800 1.600 1.600 

  Låneoptagelse - ændret profil pga. forskydning af 
anlægsprojekter ml. årene  

6.500 -6.500     

  Låneoptagelse - energibesparende foranstaltnin-
ger 

  -9.000 -9.000 -9.000 

  Renter låneoptagelse ift. energibesparende foran-
staltninger 

    75 150 

  Afdrag låneoptagelse ift. energibesparende foran-
staltninger 

    400 803 

  Flere visiterede ældreboliger (der er afsat 16,5 
mio.kr. i grundkapital, der ikke er disponeret pt.) 

    5.000 5.000 

  Grundkapital - ændring af profil ift. 1. behandling - 
herefter er der afsat 3 mio. kr. i 2019 og 13,5 mio. 
kr. i 2020 i alt 16,5 mio. kr. (restbeløb i forhold til 
de 40 mio. kr., der blev bevilget i 2016-19) 

800 -800     

      

 
Grøn = Udmøntning af pulje til nye investeringer/initiativer 

       

 

 

 


