
Oversigt over ændringer til Budget 2018 - 2021

Nr. Forslag

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
Bemærkninger

1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu 

bedre folkeskole i Furesø Kommune"

1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at 

iværksætte en indsats i forhold til at rekruttere og fastholde dygtige 

medarbejdere i Furesø Kommunes dagtilbud og skoler. I den 

forbindelse blev det foreslået, at Furesø Kommune indgik en aftale 

med Furesø Lærerkreds og Skole-lederforeningen om ”En endnu 

bedre folkeskole i Furesø Kommune”. 

Aftalen er et tillæg til den fælles forståelse om læreres og 

pædagogers arbejdstid. Sagen blev behandlet i BSU, ØU og BR i juni 

2017. Byrådet godkendte aftalen, samt at udgiften til aftalen 

finansieres ved en yderligere bevilling til skoleområdet på 1,3 mio. 

kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i årene fremover.

Aftalen indeholder bl.a. 

• Mentorordning, introduktionsforløb og ekstra forberedelsestid for 

nyuddannede lærere fra 1. august 2017

• En reduktion af det gennemsnitlige årlige undervisningstimetal fra 

765 til 760 timer for lærere med virkning fra 1. august 2018.

2 "Et bredere og mere kvalificeret 

uddannelsesvalg i Furesø"

500 500 500 500 På BSUs dagsorden i august 2017 behandles "Et bredere og mere 

kvalificeret uddannelsesvalg i Furesø". Som en del af projektet 

foreslås, at der ansættes en lærer, som skal være ansvarlig for 

læringsmiljøets indhold, forløb, samarbejdsflader, lokaler og udstyr. 

Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til en lærerstilling. 

Politiske forslag

Administrationens forslag til budgetændringer 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
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3 Center for tandregulering (CFT) - 

takstændring

73 36 -13 31 CFT i Ballerup er et fælleskommunalt § 60 selskab mellem Egedal, 

Ballerup og Furesø Kommune. Der er varslet en ændring af takster til 

de kommuner, der benytter centeret. Derfor justeres Tnadplejens 

budget, da kommunen er kontraktsligt forpligtet til at betale disse 

takster i 2018 og fremover. 

Udgiften til CFT er demografiafhængig og afhænger af antal 0-17 

årige i  befolkningsprognosen. Efter korrektionen er budget 2018 på 

5,5 mio. kr. 

4 Forbedret tandsundhed blandt ældre (DUT) 66 66 66 66 Staten har vedtaget at udmønte 40 mio. kr. til kommunerne i 

perioden 2017-2020 til forbedring tandsundheden blandt ældre. 

Furesø Kommunes andel udgør 66.000 kr. årligt. 

Lovbundne/kontrakter/refusioner
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5 Aftale om "Stærke dagtilbud - alle børn skal 

med i fællesskabet" - DUT

-684 -684 -744 -744 Den 9. juni 2017 blev denne aftale indgået (og skal følges op af 

lovgivning i efteråret 2017). Aftalen indeholder 3 dele: 

1) Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier

2) Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende 

børneliv 

3) Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

Der udmøntes 580 mio. kr. i perioden 2017-20 (50 mio. kr. i 2017, 

205 mio. kr. i 2018 og 2019 og 120 mio. kr. i 2020) og herefter 120 

mio. kr. årligt. Det er endnu ikke afklaret, hvilken del af midlerne der 

vil blive udmøntet som DUT-midler via bloktilskuddet, og hvilken del 

der vil blive udmøntet som puljer. 

Ministeriet forventer, at 3/4 udmøntes som puljer, og 1/4 som 

bloktilskud. Her er medregnet Furesøs andel af den 1/4, der 

forventes udmøntet via bloktilskuddet: 0,333 mio. kr. i 2018 og 2019, 

og 0,195 mio. kr. i 2020 og 2021. Budgettet vil derfor udgøre 0,333 

mio. kr. i 2018 og 2019 og 0,195 mio. kr. i 2020 og 21.  

I sidste år budget 2017-20 blev der på baggrund af finanslovforslaget 

vedr. "Bedre dagtilbud" indarbejdet Furesø Kommunes andel af 

forslagets samlede beløb på det tidspunkt: 1,5 mio. kr. i 2017, 1,0 

mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019 og 2020. Nu hvor der er kommet 

en aftale om Stærke dagtilbud, vil kun en mindre del blive delt 

forlods ud til kommunerne. Der er således i Furesø Kommunes 

budget en overfinansiering (budgetbeløb afsat i 2017-20 minus 

Furesøs andel af midlerne i den endelige aftale), som BSU's budget 

reduceres med her. 

6 Skoleområdet: a) Lov nr. 1746 og b) Øget 

bidrag til staten

189 189 189 189 * Lov nr. 1746: merudgifter til vejledning pga. flere ikke-

uddannelsesparate elever pga. øgede krav som følge af 

gymnasiereformen (50.000 kr.)

* Øget bidrag til staten  i 2018 i forhold til 2017 for elever i private og 

statslige skoler
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Demografi

7 Demografi - Dagtilbud 1.855 2.215 6.671 10.629 Udgangspunktet for beregningen af demografireguleringen er det 

nuværende serviceniveau (marginaludgift) samt det eksisterende 

budget, som indeholder demografimidler tilbage fra budget 2016-19, 

og udgør 0,3 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. fra 2019 og frem. 

Marginaludgiften for en vuggestueplads er 128.070 kr. pr. år. og for 

en børnehaveplads 69.770 kr. inkl. mad og 62.808 kr. ex. mad.

Det er beregnet, hvad udgifterne vil være til at bibeholde det 

nuværende serviceniveau med det stigende børnetal. Børnetallet er 

pba. Dynasofts prognose pr. juni 2017. Udgiften er  netto, dvs. der er 

indregnet indtægter fra forældrebetaling samt udgifter til 

søskenderabat og fripladser. 

I budget 2017-20 blev vedtaget en budgetudvidelse: BSU2U 

"Styrkelse af daginstitutions- og skoleområdet", 2 mio. kr. i 2017 og 

2018, hvoraf halvdelen er til dagtilbudsområdet.

En del af puljen (1 mio. kr.) er i 2017 blevet anvendt til at bibeholde 

niveauet for beløb pr. barn; da der i budget 2017-2020 ikke blev 

demografireguleret, og flere børn ellers ville betyde, at beløb pr. 

barn skulle reduceres. I 2018 er puljen (1 mio. kr.) efter denne 

demografireulering ikke disponeret i 2018, og kan derfor benyttes til 

andre formål.

8 Demografi - FFO 1.250 803 880 1.188 Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem 

antallet af 6-12 årige i befolkningsprognosen 2017 og 

befolkningsprognosen 2015. Hvis der var sket demografiregulering i 

budget 2017-20, så ville det i stedet være forskellen mellem 

befolkningsprognosen 2017 og befolkningsprognosen 2016. Mht. 

antallet af elever i FFO lå 2016 prognosen kun marginalt over 2015 

prognosen, medens det er i 2017-prognosen, at stigningen primære 

er sket (vedr. 2018). 

Marginaludgiften til en elev i FFOI er 22.758 kr. pr. år, og 9.615 kr. 

for en elev i FFOII. 

Udgiften til demografi er netto, dvs. der er indregnet indtægter fra 

forældrebetaling samt udgifter til søskenderabat og fripladser. 
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9 Demografi - Skoler 1.666 2.875 5.813 9.538 Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem 

antallet af 6-15 årige i befolkningsprognosen 2017 og 

befolkningsprognosen 2015. Hvis der var sket demografiregulering i 

budget 2017-20, så ville det i stedet være forskellen mellem 

befolkningsprognosen 2017 og befolkningsprognosen 2016.

Marginaludgiften til en elev er 45.556 kr. årligt. 

I budget 2017-20 blev vedtaget en budgetudvidelse: BSU2U 

"Styrkelse af daginstitutions- og skoleområdet", 2 mio. kr. i 2017 og 

2018, hvoraf halvdelen er til skoleområdet.

Midlerne (1 mio. kr.) er i 2017 blevet anvendt til at finansiere et 

stigende elevtal, da der i budget 2017-2020 ikke blev 

demografireguleret, og flere elever ellers ville betyde et lavere 

serviceniveau. Midlerne (1 mio. kr.) er ikke disponeret i 2018, og kan 

derfor benyttes til andre formål.

Øvrige ændringer

10 Bidrag til statslige og private skoler - øget 

bidragssats

980 980 980 980 Takstændring: Der afregnes på baggrund af antallet af elever pr. 5/9 

året før. Det vil sige, at 2018 afregnes på baggrund af antallet af 

elever 5/9-2017. 

Bidragssatsen pr. elev for 2017 er steget. Bidragssatsen afhænger af 

kommunernes skoleudgifter i 2016, og blev offentliggjort juni 2017. 

Skolebidraget er steget og SFO-bidraget er faldet, men samlet giver 

det en øget udgift.

Merudgiften i 2018 er under den forudsætning, at antallet af elever 

på privatskoler er det samme næste skoleår (5/9-17) som i 

indeværende skoleår (5/9-16): 887 elever hvoraf 244 også er i SFO. 

Bidraget udgør i 2017  36.115 kr. pr. elev for undervisning og 9.378 

kr. pr. elev i SFO. 

Budgettet til bidrag til statslige og private skoler udgør 32,9 mio. kr. 

efter denne korrektion.
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11 Flere elever på efterskoler 1.083                  1.083                  1.083                  1.083                  Mængdeændring:  Der afregnes på baggrund af antallet af elever pr. 

5/9 året før. Det vil sige, at 2018 afregnes på baggrund af antallet af 

elever 5/9-2017.

Der er flere elever på efterskolen end oprindeligt budgetteret. I  

2017 er der 34 flere elever, der skal afregnes for end i 2016. Det 

betyder en merudgift på 1,083 mio. kr. Det er en merudgift, da 

alternativet primært er en gymnasial uddannelse og ikke et år mere i 

folkeskole.

Merudgiften er under den forudsætning, at antallet af elever på 

efterskoler er det samme næste skoleår (5/9-17) som i indeværende 

skoleår (5/9-16): 164 elever.

Budgettet til efterskoler udgør 5,6 mio. kr. efter denne korrektion.

Korrektioner - i alt 8.278 9.763 17.125 25.160
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