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Oversigt over ændringer til Budget 2018 - 2021

Nr. Forslag

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021
Bemærkninger

1 Pulje til realisering af intentionerne i 

budgetaftalen 2017 - 2018 (tilretning af 

budget)

1.000 Der blev fejlagtigt ikke afsat midler i 2018 ifm. budgetvedtagelsen 

for 2017 - 2020. 

Ifm. BO I 2017 blev der overført 0,5 mio. kr. i 2018 fra puljen til 

Center for By og Miljø til ansættelse af ekstra planmedarbejder. I 

puljen resterer herefter 0,5 mio .kr. i 2018.

2 IT-området stigning i basisbidrag til IT-

Forsyningen

0 0 0 1.129 Jf. IT-forsyningens strategi og investeringsplan. Løft i basisbidraget 

er vedtaget i Byrådet den 28. juni 2017 ifm. Byrådets behandling af 

IT - forsyningens budget 2018. 

3 PUlje til uforudsete udgifter og oveførsler 

mellem åene

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Puljen nedjusteres med 1,3 mio. kr. i 2018 og frem med henblik på 

at bidrage til kommunernes samlede overholdelse af 

økonomiaftalen samt finansiering af initiativer i 2018 

4 Indtægtsoptimering (1.6 - BV2016) - nulstilling 

af besparelse

204 204 204 204 Nulstilling af tidligere besparelse, der blev vedtaget ifm. vedtagelsen 

af Budget 2016 - 2019. Den oprindelige besparelse var på 1,2 mio kr. 

i 2016, 0.7 mio. kr. i 2017 og fra 2018 og frem 0,2 mio. kr. 

Besparelsen blev indført ifm. særlig gennemgang af 

mellemkommunale betalinger. Der forventes ikke at kunne 

hjemtages yderligere midler, og forvaltningen anbefaler, at 

besparelsen nulstilles.

5 IT-området - ansættelse af 1/3 årsværk jf. 

dataforordning fra EU

200 200 200 200 IT-området - ansættelse af 1/3-årsværk jf. krav i dataforordning fra 

EU i regi af IT forsyningen

Politiske beslutninger

Administrationens forslag til budgetændringer 
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6 Kommunalinformation - forhøjelse af budget til 

bl.a. branding og borgerinddragelse

200 200 200 200 Budgettet til kommunalinformation forhøjes grundet øgede udgifter 

til branding, borgerindragelse samt øget behov for information om 

kommunens indsatser og planer, som led i den positive byudvikling, 

tilflyning af mange nye borgere.  

7 Kantinefaciliteter Hvedemarken og Sløjen 100 100 100 100 I forlængelse af igrutagning af det nye rådhus og Jobcentrets nye 

placering er kommunens kantinefaciliteter tilpasset. 

Kapacitetstilpasninger øger driftsbudgettet med 100 t. kr. årligt. 

8 Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det 

offentlige - overdragelse til kommuner (DUT)

121 121 121 121 Lov nr. 114 af 31. januar 2017 om ændring af lov om inddrivelse af 

gæld til det offentlige og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af 

skatter og afgifter m.v. (Overdragelse af inddrivelsen af 

ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner og 

kommunale forsyningsselskaber).

9 IT-området - Microsoft audit 350 350 350 350 Merudgiften kan henføres til ny aftale mellem IT-forsyningen og 

Microsoft om databaselicenser samt licenser til pc'ere. 

10 Nyt lokalebookingsystem 130 130 130 130 Udskiftning af lokalebookingssystem grundet nye krav fra 

digitaliseringsbølge IV. Kommunens gamle lokalebookingssystem 

lever ikke op til de offentlige digitaliseringskrav og skal derfor 

udskiftes. Der findes kun få leverandører på markedet. Disse er 

blevet prisafprøvet. Den årlige licens til et bookingsystem der lever 

op til gældende lovgivning forventes at stige med 130.000,- kr. pr. 

år. fra 2018 og frem. Driftsudgifter til det nuværende 

lokalebookingsysstem udgør 70.000 kr. årligt.

Øvrige ændringer

11 Udgifter og indtægter ved salg af kommunale 

ejendomme - overført fra anlæg

100 100 100 100 Fra anlægsbudgettet overføres det årligt afsatte budget på 0,1 mio. 

kr. til at fremme og muliggøre realisering af udviklingssager indenfor 

ejendomme og byplaner. 

Lovbundne/kontrakter/refusioner
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Bemærkninger

12 Afholdelse af kommunal-, seniorråds- og 

ungevalg

25 25 25 1.125 Der afsættes budget til afholdelse af ungvalgt hvert år samt 

kommunalvalg og seniorrådsvalg i 2021.

13 Samlet nedjustering af integrationsområdet -2.300 -3.400 -3.400 -3.400 I april blev der udmeldt et nyt reduceret skøn for det antal 

flygtninge Furesø vil modtage i henholdsvis 2017 og 2018. De nye 

skøn giver anledning til en nedjustering af budgettet på 2 mio. kr. i 

2018 og 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. 

Årsagen til at besparelsen skønnes større i 2019 og frem end i 2018 

er, at der i det oprindelige budget 2018-2021 er indarbejdet en 

stigende udgiftsprofil i overslagsårene 2019-2021. Med denne 

regulering vil der fremadrettet blive arbejdet med en lige 

budgetprofil i alle budgetår.

Budgettet for 2018 og frem blev tidligere på året nedjusteret med  

7,1 mio. kr. hvert af årene 2018-21.

14 Opjustering som følge af lovændring vedr. 

finansiering af integrationsområdet

1.300 1.300 1.300 1.300 Der er vedtaget en lovændring vedr. finansiering af 

integrationsområdet, således, at kommunerne modtager mindre i 

refusion, men kommunerne samlet set kompenseres herfor gennem 

bloktilskud. Det vurderes, at Furesø vil modtage 1,3 mio. kr. mindre i 

refusion. Beløbet modsvares af et øget statstilskud. 

15 Øvrige mindre korrektioner 51 42 78 46

16 Justering af bidrag til Udbetaling Danmark 535 535 535 535 Justering af bidrag til Udbetaling Danmark UDK jf. fremsendt 

budgetforslag af 1. august 2017. Det endelige budget for 2018 og 

frem fastsættes endeligt på UDKs bestyrelsesmøde i december 

2017. Budgettet opjusteres fra 6,9 mio. kr. til 7,4 mio. kr.

Bidraget er justeret på baggrund af kommunens befolkningstal pr. 

30.6.2017.

17 Vederlag - tilretning af budget 233 -1.467 -1.467 -1.467 I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 - 2020 blev budget til 

vederlag ikke beregnet korrekt.

18 Afledt drift anlægsforslag 50 320 320 220 Forvaltningens fremlagte forslag til anlægsprogram for 2018-2021 

indeholder nye og reviderede initiativer. En vedtagelse af disse 

initiativer og gennemførelsen af investeringerne udløser udgifter til 

drift. 

Korrektioner - i alt 1.299 -2.240 -2.204 -107
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