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Oversigt over ændringer til Budget 2018 - 2021

Nr. Forslag

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
Bemærkninger

1 Plejecentre 2.000 2.000 2.000 2.000 Der tilføres 2 mio. kr. i 2018 og årene frem til plejecenterområdet, som fordeles mellem 

plejecentrene efter objektive kriterier, jf. plejecenterharmoniseringen, sag på SSU's møde 

den 23. august 2017.

2 Rehabilitering og genoptræning 2.600 0 0 0 Ændret siden 1. behandlingen af budget 2018:

I takt med udviklingen i det nære sundhedsvæsen (hurtigere udskrivning af generelt 

dårligere borgere) og ældredemografien har der været stigende behov for 

rehabiliteringspladser. Kommunens strategi med at hjemtage færdigmeldte borgere så 

hurtigt som muligt øger yderligere behovet for pladser. Der har siden 1. januar 2017 været 

en overbelægning svarende til 6 pladser. Perioden med overbelægning forlænges i 2018. For 

at kunne håndtere overbelægningen tilføres Rehabiliteringscentret 1,7 mio. kr. i 2018, mens 

Genoptræningscentret, som varetager opgaven med genoptræning af borgerne, tilføres 0,9 

mio. kr. 

Forvaltningen vil i 2018 komme med forslag til en permanent og langsigtet løsning. I 

forbindelse med budget 2019 vil der således blive taget stilling til de budgetmæssige 

konsekvenser i 2019 og frem.
3 Gedevasevang og Skovgården 100 100 100 100 Der allokeres ekstra 50 t. kr. i 2018 og frem til støtte af frivillige aktiviteter på hvert af de to 

aktivitetscentre

4 Implementering af nyt omsorgssystem Der reserveres cirka 1 mio. kr. fra opsparede midler i 2017, der overføres til 2018 til 

vikarbistand i løbet af implementeringen af nyt omsorgssystem. Midlerne bevilliges teknisk i 

overførselssagen, der behandles politisk i marts 2018

5 Hjemmehjælp (privat udbud) 3.000 3.000 3.000 3.000 Der ventes merudgifter til privat hjemmepleje (frit valg) på baggrund af det gennemførte 

udbud i 2017. De højere udgifter ventes at udgøre i alt 3 mio. kr. årligt, som følge af højere 

afregningspriser i de indkomne tilbud. Det samlede budget til hjemmehjælp udgør 65,6 mio. 

kr. i 2018, heraf 13 mio. kr. til afregning privat hjemmepleje. Med forslag til budget for 2018-

2021 vil budgettet udgøre 16 mio. kr. årligt til afregning privat hjemmepleje.
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6 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 

Sundhedsvæsenet

8.100 5.300 4.700 4.700 Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF). Der er sket en omlægning i 

den statslige finansieringsmodel af KMF jf. kommuneaftalen for 2017. En prognose for den 

kommunale medfinansiering fra KL viser at Furesø Kommunes afregning af KMF for 2018 vil 

stige til ca. 157 mio. kr. Der foreslås en korrektion svarende hertil, i alt 8,1 mio. kr. i 2018. 

Omlægningen kompenseres dog på indtægtssiden.

Af aftaleteksten fremgår: "Regeringen og KL er enige om at målrette den kommunale 

medfinansiering af sundhedsområdet fra 2018, så ordningen aldersdifferentieres og derved i 

højere grad afspejler de kommunale muligheder for forebyggelse, der hvor kommunerne i 

forvejen har kontakt med borgerne."

For kommunerne vil forslaget om en aldersdifferentieret kommunal medfinansiering 

umiddelbart føre til højere udgifter i kommuner med forholdsvis mange småbørn og ældre 

og lavere udgifter i kommuner med forholdsvis få småbørn og ældre. Disse virkninger vil i 

vidt omfang blive imødegået i udligningssystemet, idet det aldersbetingede udgiftsbehov vil 

tage højde for den ændrede udgiftsbelastning i de pågældende aldersgrupper. Forslaget vil 

derfor alt andet lige have relativt begrænsede byrdefordelingsmæssige konsekvenser for 

kommunerne efter gennemslag i udligningssystemet. 

Omlægningen betyder, at afregningsprocenten hæves for borgere på 0-2-år og for 65+-årige 

samt 80+-årige. Samtidig sænkes afregningen for 3-64-årige borgere. Omlægningen betyder 

en forventet merafregning af KMF for Furesø Kommune, som dog modsvares på 

indtægtssiden. 

Den foreslåede ændring af budgettet tager dog ikke hensyn til de ændringer i 

befolkningssammensætningen (demografi), som ventes i Furesø Kommune i de kommende 

år efter 2018. Det ventes derfor, at der i forbindelse med Budget 2019-2022 skal foretages 

en ny budgettering af området, når de økonomiske konsekvenser af omlægningen er bedre 

kendt.

7 DUT SSU 503 952 954 954 Beløbet består af en række reguleringer, som følge af økonomiaftale for kommunerne for 

2018, på Sundheds, Ældre, Voksen og Førtidspensionsområdet. De berørte love og politiske 

aftaler er:

Kræftplan IV (Sundhed), Økonomiaftale vedr. KMF (Sundhed), Demenshandlingsplan 

(Sundhed), satspuljeaftale 2016 (Ældre), Lov nr. 660 ændringer til Serviceloven 

(Vokse/Handicap), satspuljeaftalen (Voksen/Handicap), Lov nr. 285 (Førtidspension) og Lov 

nr. 1386 (Førtidspension).

 2018 2019 2020 2021 

KMF Budget 2017 149.320 152.052 152.752 152.752 

Korrektion til Budget 2018 8.100 5.300 4.700 4.700 

Forslag til Budget 2018 i alt 157.420 157.352 157.452 157.452 
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Demografi

Øvrige ændringer

8 Køkkenet på Lillevang 900 900 900 900 Ved sidste års budgetlægning blev udgiftsbudgettet for Lillevangs køkken ved en fejl 

nedskrevet. Dette rettes op nu. 

BDO gennemfører september-december 2017 en analyse af køkkenets økonomi, herunder 

en beregning af omkostninger ved produktion af kantinemad til Driftsgården og Jobcentret. 

Først herefter kendes den endelige budgettilretning. Med den anførte tilretning er 

køkkenets indtægtsbudget i 2018 og frem på 8,5 mio. kr. (indtægter for madservice til 

hjemmeboende og servicepakker på plejecentre mv.). Udgiftsbudgettet er på 9,0 mio. kr. 

9 Førtidspension (ny og gl. ordning), 

boligydelse og -sikring samt personlige 

tillæg

-4.054 -4.043 -4.276 -4.349 Aktivitetsområdet har et samlet budget på ca. 131 mio. kr. (netto), hvoraf 

førtidspensionsområdet andrager ca. 100 mio. kr. (netto) i hvert af budgetårene 2018-2021.

De første 5 måneder af 2017 viser en meget gunstig tendens på de gamle 

førtidspensionsordninger, idet aktivitetstallene er faldende. Faldet skyldes bl.a., at flere 

borgere er overgået til folkepension eller fraflyttet kommunen. Selvom aktivitetstallene og 

dermed udgifterne til den nye førtidspensionsordning er svagt stigende, vurderes 

budgetterne til førtidspensioner samlet set at kunne nedjusteres med ca. 4,2 mio. kr. (netto) 

i hvert af overslagsårene i 2018-2021. Såfremt aktivitetstallene på 

førtidspensionsordningerne ændrer sig, kan det medføre et øget budgetbehov.

Udviklingen i boligydelse og -sikring samt personlige tillæg i de første måneder af 2017 

betyder, at der pt. forventes at være behov for at øge budgettet med knap 0,6 mio. kr. 

(netto) for boligydelse og -sikring samt nedjustere personlige tillæg med 0,4 mio. kr. i hvert 

af årene 2018-2021. 

Den samlede nedjustering for aktivitetsområdet er således på 4,1 mio. kr. (netto) i 2018.

10 Aktivitet og Samvær (§ 103+104) 893 893 893 893 Aktiviteten på Aktivitets og samværstilbud følger udviklingen i behovet for Botilbud, da 

prisen på mange botilbud er afhængig af om borgeren har et dagtilbud. Se også forklaring 

vedr. botilbud.
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11 Botilbud (§ 107+108+85) 4.855 8.241 8.241 8.241 Der er i løbet af 2017 sket en stigning i udgifterne til allerede kendte borgere på botilbud  

som vil have effekt i 2018 samt i overslagsårene. Det drejer sig hovedsagligt om borgere med 

psykiatri-diagnoser, samt en række borgere som løbende bliver dårligere med alderen og 

oplever fremskreden svækkelse som følge af deres funktionsnedsættelser. 

Derudover er der sket en tilgang fra børneområdet af ca. 10 unge som i de kommende år 

bliver 18, og overgår til voksentilbud. Foranstaltningerne til disse unge er dyrere end først 

antaget. Det er tale om komplicerede psykiatriske diagnoser.  

Korrektioner - i alt 18.897 17.343 16.512 16.439
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