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1 - Indledning 
I dette notat uddybes og præciseres væsentlige elementer i budgetprocessen for budget 2018-2021. 

Notatet forelægges som supplement til de politiske budgetsager og er løbende i budgetprocessen ble-

vet opdateret i forhold til ny viden samt løbende beslutninger.  

Notatet er forelagt 1. gang i Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2017. Opdaterede versioner er fore-

lagt i august 2017 (vers. 2) samt oktober 2017 (vers. 3 ØU og vers. 4 BY) . Der henvises også til Bud-

get 2018-2021 på kommunens hjemmeside, hvor der kan findes yderligere information om de enkelte 

dele i budgettet.  

2 – Udgangspunkt for budget 2018-2021 
Udgangspunktet for kommunens samlede budget i 2018 er det vedtagne budget 2017 for overslagsår 

2018. Med vedtagelsen af budget 2017-2020 er der politisk indgået en budgetaftale, der gælder både 

for 2017 og 2018. Af forligsteksten fremgår at:  

”Aftaleparterne er enige om senest i september 2017 at revurdere budgettet for 2018 i lyset af det på 

dette tidspunkt kendte indtægtsgrundlag samt økonomiaftalen for 2018. Aftaleparterne vil ved den 

lejlighed vurdere behovet for tilpasninger af budgettet og muligheden for nye initiativer”. 

Den toårige aftale betyder, at der er politisk enighed om budgettet for 2018 samt de målsætninger og 

initiativer, der er igangsat som følge heraf. Budgettet for 2018 ligger dermed i udgangspunktet fast.   

Omvendt er der en række lovgivningsmæssige forhold, jf. bekendtgørelse om kommunernes budget og 

regnskabsvæsen, som betyder, at Byrådet hvert år skal forelægges et budgetforslag og formelt vedtage 

et samlet budget for det kommende budgetår, uagtet at det politiske forlig om budget 2017 også er 

gældende for 2018.   

Et år i kommunalpolitik står selvfølgelig ikke stille. Derfor er der også truffet politiske beslutninger, 

der har økonomiske konsekvenser siden budgettet blev vedtaget i oktober 2016. KL har indgået en 

Økonomiaftale for 2018 og meget andet der betyder, at der er ændringer og justeringer, der skal fore-

tages for at fastholde servicen og de væsentlige prioriteringer i Furesø.  

Furesø Kommune står med de økonomiske eftervirkninger af den demografisk positive udvikling der 

har været i kommunen i særligt 2015 og 2016. Den demografiske udvikling har påvirket såvel kom-

munens indtægts- som udgiftsside.  

Furesø er en attraktiv bosætningskommune, der tiltrækker børnefamilier eller borgere der snart får 

børn. Det skaber et behov for institutionspladser. Det betyder, at vi i perioden 2018-21 skal prioritere 

nye institutionspladser, opførelse af nye daginstitutioner og mindre skoleombygninger for ca. 90 mio. 

kr. Antallet af 0-5 årige stiger fra 2017 til 2022 med 284 borgere svarende til en stigning på 10 pct.  

Med så store investeringer i dagtilbudsområdet er der andre anlægsopgaver, som vi bremser op på i 

den kommende budgetperiode. Det betyder, at der for lige netop denne budgetperiode er forslået an-

vendt puljer til helt konkrete projekter, der alligevel skal afholdes. Dette uddybes nærmere nedenfor.  

Som følge af det toårige budgetforlig har forvaltningen igangsat en række initiativer, der knytter sig til 

budgetarbejdet, som blandt andet indeholder omstillingsplaner på udfordrede budgetområder, budget-

analyser på udvalgte områder samt forslag til ændringer af udvalgenes budgetrammer. Disse initiativer 

er nærmere beskrevet nedenfor.  
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Tabel 2.1 viser kommunens Totalbudget 2018, som det forelægges til 2. behandlingen i Byrådet.  

Totalbudgettet for 2018-2021 fremgår af bilag 1 til sagen om budget 2018-2021.  

Tabel 2.1 – Totalbudget 2018 - 2021 

 

 
 

3 – Budgetændringer siden 2. behandling af budget 2018-2021 i ØU 
 

Mio. kr. / netto

- =  indtægt

+ = udgift

 

Det skattefinansierede område:

A. Driftsindtægter 

Skatter -2.631,2 -2.776,5 -2.892,9 -3.010,8

Tilskud og udligning 65,5 162,9 173,8 210,7

Driftsindtægter - i alt -2.565,7 -2.613,5 -2.719,1 -2.800,1

B. Driftsudgifter

Serviceudgifter 1.898,7 1.911,3 1.906,1 1.906,1

Forslag til ændringer 25,2 28,2 35,8 45,6

Overførselsudgifter - herunder udgifter til forsikrede ledige 373,3 375,2 375,3 375,3

Forslag til ændringer 0,4 -1,1 -9,3 -9,4

Øvrige nettodriftsudgifter 

Kommunal Medfinansiering (KMF) - sundhedsområdet 149,4 152,2 152,8 152,8

Forslag til ændringer 8,1 5,3 4,7 4,7

Nettodriftsudgifter til ældreboliger 1,8 1,8 1,8 1,8

Den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) - indtægter -18,2 -18,2 -18,2 -18,2

Økonomisk råderum -5,0 -10,0 -15,0

Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6 57,7 115,9 176,6

Driftsudgifter - i alt 2.438,7 2.507,4 2.554,9 2.620,4

C. Renter

Renteudgifter 32,5 31,9 31,6 31,1

Renteindtægter -9,4 -7,8 -7,7 -7,6

Renter i alt - netto 23,2 24,1 23,9 23,5

Resultat af ordinær driftsvirksomhed  (- = overskud ) -103,9 -82,1 -140,4 -156,2

D. Anlæg

Anlægsudgifter 107,4 106,6 69,1 39,3

Anlægsindtægter -30,0 -43,3 -22,5 -5,0

Anlægsudgifter i alt - netto 77,4 63,3 46,6 34,3

Det skattefinansierede område i alt ( - = overskud) (A+B+C+D) -26,5 -18,8 -93,8 -122,0

E. Det brugerfinansierede område

Driftsudgifter 44,1 44,1 44,1 44,1

Driftsindtægter -43,5 -43,5 -43,5 -43,5

Anlæg 8,0 4,0

Det brugerfinansierede område i alt 8,5 4,6 0,6 0,6

F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E) -17,9 -14,2 -93,2 -121,4

G. Finansiering

Låneoptagelse* -19,0 -32,3 -16,9 -16,9

Afdrag på lån 98,0 99,9 102,4 104,3

Øvrige finansforskydninger -27,3 -27,9 -21,4 -21,4

Grundkapital almene boliger 10,0 10,0

Finansiering i alt 61,8 49,8 64,1 66,0

Ændring af likvide aktiver ( - = opsparing) (F+G) 43,8 35,6 -29,1 -55,4

2. behandling - TOTALBUDGET 2018 - 2021    (5.10.2017)

Budget-

overslagsår 

2019

Budget-

overslagsår 

2020

Budget-

overslagsår 

2021

Budgetforslag 

2018
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Budget 2018-2021 er siden 1. behandlingen i Byrådet den 7. september 2017 blevet tilrettet med en 

udvidelse på driften med 6 nye pladser på Svanepunktet svarende til et løft af driftsrammen på Social- 

og Sundhedsudvalgets område på 2,6 mio. kr. i 2018.  

På baggrund af Økonomi – og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse fra august 2017 har KL 

udarbejdet en ny tilskudsmodel primo september 2017, hvor skønnet for de kommunale skatteindtæg-

ter i 2019-2021 er revurderet. Det betyder at kommunens skøn for indtægter fra skat-, tilskud- og ud-

ligning er opjusteret med 2,1 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 samt 1,6 mio. kr. i 2021.  

Herudover er grundkapitalindskud rykket med 10 mio. kr. fra 2018 til 2019 jf. Økonomiudvalgets 

beslutning den 30. august 2017. Der er foretaget en omplacering af bevilling til PCB renoveringer 

svarende til 7,3 mio. kr. fra 2018 til 2019. Endeligt er udgifter vedr. tilbagekøb af Domea ejendomme 

svarende til 10,5 mio. kr. fremrykket fra 2018 til 2017.  

I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018-2021 i Økonomiudvalget godkendte udvalget en 

række ændringsforslag til budget 2018-2021. Disse er ligeledes indarbejdet i Totalbudget 2018-2021 

ovenfor samt i anlægsprogrammet for 2018-2021 jf. afsnit 15. Ændringerne fremgår af sagens bilag A, 

hvoraf fremgår, at driftsbudgettet opjusteres i 2018 samlet med 1,0 mio. kr. og anlægsbudgettet nedju-

steres i 2018 med 1,1 mio. kr., jf. bilag ”Borgmesterens ændringsforslag til 2. behandling i ØU d. 5. 

okt. 2017”.    

4 – Aftale om kommunernes økonomi for 2018 
Aftalen om kommunernes økonomi for 2018 er indgået mellem regeringen og KL 1. juni 2017. Byrå-

det har d. 8. juni fået tilsendt et notat vedr. de foreløbige konsekvenser for Furesø Kommune.  For-

valtningen har orienteret Byrådet om hovedelementerne i aftalen og dens betydning for Furesø Kom-

mune, forud for Byrådets møde den 28. juni 2017, hvor forvaltningen afholdte en temadrøftelse for 

Byrådet, jf. afsnit 13.  

 

De økonomiske konsekvenser af aftalens indhold – der har virkning allerede i 2017 – indgik i budget-

opfølgning II-2017. De økonomiske konsekvenser, der har betydning for 2018, herunder pris- og løn-

fremskrivning, serviceramme, budgetgaranti, statsgaranti, DUT m.m. indgår i budget 2018-2021, som 

forelægges til Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 henholdsvis d. 5. og 

d. 11. oktober 2017.   

5 – Forvaltningens arbejde med budget 2018-2021 
At der politisk er indgået et toårigt forlig, betyder, at tidsplanen for budget 2018 har været anderledes 

end tidligere år. Forvaltningens arbejde med budgettet er pågået løbende, men der har været færre 

beslutningssager frem mod den politiske 2. behandling af budget 2018.  

Følgende fremgår af budgetaftalen om budget 2017-2018: 

”Aftaleparterne er enige om senest i september 2017 at revurdere budgettet for 2018 i lyset af det på 

dette tidspunkt kendte indtægtsgrundlag samt økonomiaftalen for 2018. Aftaleparterne vil ved den 

lejlighed vurdere behovet for tilpasninger af budgettet og muligheden for nye initiativer.” 

Der har på baggrund heraf været mulighed for, at aftaleparterne efter 1. behandlingen af forvaltningens 

budgetforslag 2018-2021 og frem mod budgettets 2. behandling i Byrådet den 11. oktober 2017 vurde-

rer behovet for tilpasninger af budgettet, herunder finansiering af eventuelle ubalancer. Der har derfor 

også været afholdt temadag i Byrådet den 1. september 2017, jf. afsnit 13.  

Det fremgår endvidere af budgetaftalen om budget 2017-2018: 
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”Nærværende budget er et toårigt budget i den betydning, at der ikke lægges nye u-udmøntede bespa-

relser ind i 2018. Dette giver tid til og mulighed for at analysere og udvikle de store velfærdsområ-

der.” 

Med budget 2017 har forvaltningen derfor igangsat en række omstillingsplaner jf. afsnit 6, hvis sigte 

er at bringe budgetterne i balance på en række udfordrede velfærdsområder. Endvidere er der udarbej-

det en lang række analyser af udvalgte budgetområder, som er forelagt politisk i juni 2017 (på Øko-

nomiudvalgets område dog i maj 2017), jf. afsnit 8.  

Herudover har forvaltningen hen over sommeren - i lighed med tidligere – arbejdet frem mod den 

politiske behandling af budget 2018-2021 med blandt andet: 

 En revurdering af indtægtsbudgettet, herunder tilskud og udligning 

 En gennemgang af budgetrammerne på driften jf. afsnit 6 

 En revurdering af anlægsprogrammet for 2018-2021 jf. afsnit 15 

 Indarbejdelse af økonomiaftalen for 2018 jf. afsnit 9 m.m. 

 Indarbejdet ændringer siden 1. behandlingen af forvaltningens forslag til budget 2018-2021 jf. 

afsnit 3 

 Indarbejdet ændringer til budgetforslaget jf. sagen bilag A 

 

 

6 – Forvaltningens ændringer af budgetrammer  
Forvaltningen har, som en integreret del af budgetforslag 2018-21, udarbejdet forslag til justeringer af 

udvalgenes rammer på driften, som følge af ændringer i de budgetforudsætninger, der lå til grund for 

budgetaftalen 2017-2018. Ændringer af budgetrammerne er opdelt i følgende kategorier: 

 Ændringer der er foretaget siden budgetvedtagelsen 

 Korrektioner som følge af politiske beslutninger 

 Forvaltningens forslag til ændringer af budgetrammerne 

 Demografi 

 Ny lovgivning (DUT)  

 Øvrige korrektioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

De samlede konsekvenser af ændringerne på driften i 2018 ses i tabellen nedenfor: 

Tabel 6.1 2017-priser 2018-priser 
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Nettodriftsudgifter 

Oprindeligt  
budget 2018 

(vedtaget 2017) 

Korr. budget 
2018 

(inkl. PL samt 
kons. BO I 

2017) 

Forslag til æn-
dringer 

Nyt korrigeret 
budget 

Forskel nyt 
korr. budget og 

opr. budget 
2018 

  a b c e = b+c f = e-a 

            

Serviceudgifter 1.897,6 1.898,7 24,6 1.923,3 25,7 

Overførselsudgifter 389,2 373,3 -0,1 373,2 -16,0 

Øvrige nettodriftsudgifter 140,7 133,0 8,1 141,1 0,4 

            

I alt 2.427,5 2.405,0 32,6 2.437,6 10,1 

  

Det korrigerede budget består af det oprindelige budget korrigeret med 7,6 mio. kr. (netto) som er de 

samlede korrektioner, der er foretaget som følge af politiske beslutninger, der er truffet siden budget-

vedtagelsen. Det vedrører primært resultatet af budgetopfølgning I-2017, der har virkning i 2018 og 

frem, omplaceringer mellem udvalg (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 6.2 – Ændringer fordelt på udvalg 
Ændringer efter budgetvedtagelse 2017 
samt BO I 2017 

2018 2019 2020 2021 

          

Økonomiudvalget 
-6.078 -6.420 -6.417 -6.417 

Børne- og Skoleudvalget 
-3.731 -3.731 -3.731 -3.731 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 
96 96 96 96 

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 5.974 5.974 5.974 
5.974 

Social- og Sundhedsudvalget 
-4.481 -3.074 -3.074 -3.074 

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 584 526 526 
526 

Driftsudgifter - i alt -7.635 -6.630 -6.627 -6.627 

  

De samlede budgetrammer er blevet nedjusteret med 7,6 mio. kr. i 2018 primært som følge af lavere 

forventede udgifter til integration under Økonomiudvalget. Samtidigt er der omplaceret 2,9 mio. kr. 

fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget som følge af den organisatoriske 

samling af ungeindsatsen samt omplaceret 3,5 mio. kr. fra førtidspension under Social- og Sundheds-

udvalget til kontante ydelser under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Herudover er der flere mere 

elle mindre korrektioner som fremgår i detaljeret form af de budgetopfølgningssager, der er behandlet 

politisk i fagudvalgene i maj og august 2017.  

 

De øvrige ændringer på driften, der indgår i budget 2018-2021 dækker over en samlet nedjustering af 

budgetrammerne på 14,8 mio. kr. som følge af, at de pris- og lønskøn, der ligger til grund for Økono-

miaftalen for 2018 er lavere end de forudsætninger om budget 2018, der lå til grund i vedtaget budget 

2017-2020. Det bør i den sammenhæng bemærkes, at nedjusteringen af budgetrammerne ikke påvirker 

købekraften og er dermed ikke med til at påvirke serviceniveauet.  
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Ved fremlæggelse af budget 2018-21 er driftsbudgettet korrigeret yderligere, som det fremgår af nede-

stående tabel.  

Tabel 6.3 – Ændringer fordelt på type 

Samlede ændringer 2018 2019 2020 2021 

          

Politiske beslutninger 9.150 8.950 4.150 5.279 

Administrative forslag til budgetændringer 1.204 1.204 1.204 1.204 

Ny lovgivning 11.913 9.525 5.656 5.700 

Demografi 4.771 5.893 13.364 21.355 

Øvrige ændringer 3.035 6.245 6.283 7.078 

          

I alt - netto 30.073 31.817 30.657 40.616 

 

Den samlede opskrivning af budgetrammerne udgør 30,1 mio. kr. i 2018 stigende til 40,6 mio. kr. i 

2021. Herudover er indarbejdet korrektioner der indgår til tillægsaftalen til budgetaftalen for 2017-

2018 jf. afsnit 3 ovenfor.   

I 2018 giver politiske beslutninger anledning til en opskrivning af driftsrammen på 9,2 mio. kr. Her-

under blandt andet en videreførelse af driftsrammen til udgifter til ekstern aktør på 4,4 mio. kr. samt et 

mobilt servicehus svarende til 0,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, læreraftalen på skoleområdet på 

1,3 mio. kr. og puljen til finansiering af intentionerne i det to-årige budgetforlig på 1,0 mio. kr.    

De økonomiske konsekvenser for kommunens driftsudgifter som følge af økonomiaftalen for 2018 

dækker blandt andet konsekvenserne af ny lovgivning. Udvalgenes budgetrammer er løftet med 11,9 

mio. kr. som følge heraf. I 2018 er tilpasningen af udgifterne på sundhedsområdet på 8,1 mio. kr. ind-

arbejdet i forlængelse af, at der er indført en ny afregningsmodel for borgere, der kommer på sygehus.  

Furesø Kommune har en demografisk sammensætning der betyder, at ændringerne i afregningsmodel-

len giver merudgifter som følge af afregninger med regionerne. Samtidigt er der forudsat et højere 

aktivitetsniveau i 2018 sammenlignet med 2017. Løftet af budgetrammen på 8,1 mio. kr. modsvares af 

et øget statstilskud i 2018.  

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. Øvrige korrektioner som følge af ny lovgivning medfører et løft i driftsrammen på 

0,8 mio. kr. (netto).  

Furesø Kommune er vokset i antal – vi er den kommune i hele landet, der er vokset mest fra 2015 til 

2016. Furesø er en attraktiv bosætningskommune, der tiltrækker børnefamilier eller borgere der snart 

får børn. Budgetrammerne på dagtilbuds- og skoleområdet er i fuldt omfang tilpasset som følge af 

demografi i perioden 2018-2021. Det betyder at budgetrammen til skole-, dagtilbud og FFO er løftet 

med 4,7 mio. kr. i 2018 stigende til 21,4 mio. kr. i 2021 og frem i alt ca. 45 mio. kr.  
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Endeligt er der en række øvrige korrektioner, der har en mere teknisk karakter og som samlet set er 

med til at opjustere driftsbudgettet i 2018 med 3,0 mio. kr. (netto). Det dækker blandt andet over en 

opjustering af budgettet til det specialiserede voksenområde med 4,8 mio. kr. i 2018 stigende til 7,1 

mio. kr. i 2021. Der henvises i øvrigt til sagens bilag 3 samt bilag 3a-3f for mere detaljerede oversig-

ter.   

7 – Omstillingsplaner på Social- og Sundheds samt Beskæftigelsesom-

rådet 

I løbet af 2016 blev der konstateret en række budgetudfordringer på store velfærdsområder jf. budget-

opfølgning I, II, III-2016. Udfordringerne har varierende karakter såvel økonomisk som styringsmæs-

sigt. Samtidigt giver det toårige budgetforlig tid til og mulighed for at analysere og udvikle de store 

velfærdsområder.  

På baggrund heraf har aftaleparterne besluttet, at der gennemføres tre større omstillingsplaner på æl-

dre-, beskæftigelses- og voksenhandicapområdet.  

Planerne har til formål, at der skal sikres en balance mellem det besluttede budget og aktivitetsniveau-

et både på kort og langt sigt. Omstillingsplanerne består desuden af en tids- og aktivitetsplan således, 

at der fremadrettet kan ske en tæt opfølgning på økonomi, aktivitet og fremdrift inden for de 3 områ-

der.  

Opfølgning på omstillingsplaner vil løbende i 2017 blive forelagt såvel de relevante fagudvalg, samt 

Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.  

 

I øvrigt henvises til: 

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde den 6. juni 2017   

 Orientering: Status på Omstillingsplan  

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2017   

 Orientering: Omstillingsplan for det specialiserede voksenområde og  

 Orientering: Omstillingsplan og faglig strategi for ældreområdet  

 

Det skal i den forbindelse yderligere bemærkes, at forvaltningen sideløbende med arbejdet med om-

stillingsplaner samt de ordinære budgetopfølgninger i 2017, administrativt arbejder med tæt opfølg-

ning på samtlige budgetområder på månedlig basis. Dette sker fx gennem afholdelse af månedlige 

statusmøder mellem Fagdirektør, Centerchef, budgetchef og de økonomikonsulenter, der er tilknyttet 

det pågældende fagområde.  

8 – Budgetanalyser 
Den toårige budgetaftale giver tid til og mulighed for at analysere og udvikle de store velfærdsområder 

jf. afsnit 4. Derfor har forvaltningen i 2017 udarbejdet et større antal budgetanalyser, som er forelagt 

på relevante fagudvalg juni 2017 (ØU maj 2017). Byrådet har afholdt en temadrøftelse om budgetana-

lyserne den 28. juni 2017.   

 

Budgetanalysernes primære formål er at skabe gennemsigtighed indenfor de pågældende budgetområ-

der, således at politikernes muligheder for at kunne prioritere på tværs af politikområderne forbedres.  
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Budgetanalyserne belyser, hvilke forhold der er udgiftsdrivende på de respektive områder, således at 

analyserne samlet set kan være med til at sikre transparens på områderne og forbedre styringen fra 

2018 og frem.  

 

De udvalgte budgetområder er følgende: 

 

 Dagtilbud 

 Skoleområdet 

 Specialundervisning 

 Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning 

 Tandpleje  

 Sundhedspleje 

 Det specialiserede børneområde 

   

 Det specialiserede voksenområde - opdelt i følgende områder: 

 Samlet introduktion til voksenhandicapområdet  

 Bistand til borgere i eget hjem 

 Botilbud 

 BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) 

 Klub- og dagtilbud 

 Misbrugsbehandling, krisecentre og herberger 

 STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) 

 Ældre og Sundhed - opdelt i følgende områder: 

 Samlet introduktion til Ældre- og Sundhedsområdet 

 Træning og rehabilitering 

 Hjemmeplejen 

 Plejecentre   

 Jobcenter - beskæftigelsesområdet 

 Natur, Miljø, Transport og Infrastruktur 

 Driftsenheden 

 Kommunale ejendomme 

 Kultur  

 Folkeoplysning 

 Idræt og Fritid 

 Administrationen 

 IT-området  

 

Budgetanalyserne ligger endvidere på kommunens hjemmeside og indgår sammen med øvrigt materia-

le i det videre arbejde med budget 2018 og frem. Analyserne viser, at der inden for de respektive fag-

områder er muligheder for udvikling og prioriteringer på en række områder.  

Ligeledes er der i samarbejdsfladerne mellem de forskellige fagområder gode muligheder for mere 

optimale synergier og samarbejder. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en oversigt over de 

budgetanalyser, hvor der oplagt er behov for et mere intensivt samarbejde eller opgaveudredning mel-

lem fagområder. Dette er nærmere belyst i sagens bilag 6. 
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Som følge heraf, er der i budget 2018-2021 indarbejdet et økonomisk råderum på årligt 5 mio. kr. i 

2019-21, der kan anvendes til at sikre en endnu bedre og mere effektiv drift i Furesø Kommune. Dette 

er nærmere beskrevet i sagens bilag 6a.  

 

De økonomiske konsekvenser som følge heraf indgår i budget 2018-2021 som forelægges i denne sag 

jf. sagens bilag 1.  

  

9 – Indtægter fra skat, tilskud og udligning 

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

for 2018 - 2021, som indgår i forvaltningens budget 2018 - 2021 til budgettets 2. behandling d. 11. 

oktober 2017 i Byrådet. Det bør bemærkes, at afsnittet er af teknisk karakter, og giver en nærmere 

gennemgang af indtægterne fra skat, tilskud- og udligning.  

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 og be-

regnede skatteindtægter (kaldet strukturelt over- eller underskud) 

 Hovedstadsudligning - udligning af 27 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og 

beregnede skatteindtægter (kaldet strukturelt over- eller underskud) samt overudligning 

 Bloktilskud (statstilskud) - fordeles efter indbyggertal 

 Særligt finansieringsbidrag til styrkelse af kommunernes likviditet 

 Tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner i hovedstadsområdet 

 Kompensation som følge af tab i forbindelse med refusionsreformen og tilpasningerne i 

tilskuds- og udligningssystemet  

 Udviklingsbidrag til regionerne 

 Særlige tilskuds- og udligningsordninger 

o Beskæftigelsestilskud  

o Skattepulje 2014, 2015, 2016 og 2017 

o Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer 

o Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen 

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.  
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9.1 Indtægter fra skat 

I nedenstående tabel 1 ses fordelingen af kommunens skatteindtægter på i alt 2,6 mia. kr. i 2018.   

  

Tabel 9.1: Oversigt over skatteindtægter 2018 – 2021 

(1.000 kr.) B2018 
Statsgaranti 

BO 2019 BO 2020 BO 2021 

Indkomstskatter -2.302.293 -2.427.983 -2.526.954 -2.626.198 

Grundskyld -282.364 -298.937 -315.131 -334.014 

Dækningsafgift m.v. -13.611 -13.611 -13.611 -13.611 

Selskabskatter -29.003 -32.154 -33.408 -34.711 

Anden skat -3.882 -3.800 -3.800 -3.800 

I alt skatter  -2.631.153 -2.776.485 -2.892.904 -3.010.834 

 

Skatteprovenuet, som er vist i tabel 9.1, er beregnet ud fra skattesatserne som vist i tabel 9.2 nedenfor.  
 

Tabel 9.2: Skattesatserne i budget 2018-2021 

 
2018-2021 

Personskatten i % 24,8 

Grundskyldspromillen i ‰ 21,5 

Dækningsafgift på erhvervsejendomme i ‰ 5,5 

 

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

grundskyldspromillen udgør 34,0 promille.  

I økonomiaftalen for 2018 indgår en aftale om, at nogle kommuner skal have mulighed for at sætte 

skatten op inden for en ramme på 200 mio. kr. Endvidere indgår det i aftalen, at kommunerne samlet 

set skal sænke skatten svarende til et provenu på 250 mio. kr.  

Der er derfor i 2018 etableret en kompensationsordning for de kommuner, der vælger at sætte skatten 

ned. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 

2019 og 2020 og 25 pct. i 2021.  

I modsætning til tidligere år, omfatter kompensationen udelukkende nedsættelse af indkomstskatten. 

Kommunen kompenseres derfor ikke for den nedsættelse af dækningsafgiften, der er vedtaget for 2018 

i den to-årige budgetaftale, der gælder for 2017 og 2018.  

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

lag at opnå et samlet skatteprovenu i 2018 på 2,631 mia. kr.  

 

1. Personskatter 

1.1. Indkomstskatter  

Kommunens primære indtægtskilde udgøres af provenuet fra personskatterne, som udgør ca. 88 pct. af 

de samlede skatteindtægter. 

 

Følgende forudsætninger ligger til grund for budgettering af personskatteindtægterne i budget 2018: 

 

 I budget 2018 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede tilskuds- og ud-
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ligningsbeløb anvendt. Beregning af udskrivningsgrundlaget er vist i tabel 9.3.  

 Forvaltningen har vurderet de forventede gevinster eller tab ved et eventuelt valg af selvbud-

gettering, og indstiller på den baggrund statsgaranti, jf. afsnit 9.3 nedenfor.  

 I 2018 er det forudsat at personskatten i Furesø Kommune opkræves med en udskrivningspro-

cent på 24,8 jf. tabel 9.2. 

 

Tabel 9.3: Beregning af udskrivningsgrundlaget for 2018 

      (1.000 kr.) 

Indkomstskat vedr. 2015 pr. maj 2017 
 

2.082.834 
 
Korrektioner som følge af ændringer i skatte-
lovgivningen 

 
        -689 

Korrigeret provenu af indkomstskat  
 

2.083.523 
 
Korrigeret udskrivningsgrundlag for 2015  

 
8.401.302 

Opskrivningsprocent for 2015-2018  
 

10,5 % 
 
Beregnet udskrivningsgrundlag for 2018 

 
9.283.440 

Udskrivningsprocent for peronskatter (Furesø Kommune) 24,8 % 
 
Forventet provenu af personskatter   2.302.293 

  

For overslagsårene 2019-2021 er anvendt selvbudgettering, hvor grundlaget for beregningen er: 

 KL’s skøn for udskrivningsgrundlaget i Furesø Kommune 

 For indbyggertallet er der taget udgangspunktet i den vedtagne befolkningsprognose fra marts 

2017. Udviklingen i indbyggertallet fra 2018-2021 danner dermed grundlaget for beregningen af 

tilskuds- og udligningsbeløbene i budgetoverslagsårene. Befolkningstallene der ligger til grund for 

indtægtssiden er vist i tabel 9.4.  

 
Tabel 9.4: Befolkningsprognose anvendt til budgettering af indtægter fra skat, 
tilskud- og udligning 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Den vedtagne prognose fra marts 
2017 40.615 40.934 41.228 41.738 42.450 

Betalingskommunefolketal 2018   40.921    

Skøn på udviklingen i prognosen i % 

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

Statsgaranti for 2018    41.043       
 
Budgetforudsætning i budget 2017-
2020  

 
40.953 41.553 42.131 42.653 

    
  

Opjustering*    122 -325 -393 -203 

*Forskellen på de 122 borgere er et udtryk for at betalingskommunefolketallet i statsgarantien for 2018 netop er 122 borgere højere end 
forventningerne i kommunens egen befolkningsprognose omregnet til betalingskommunefolketal 

I tabel 9.5 ses den skønnede udvikling i udskrivningsgrundlaget som forudsat i vedtaget budget 2017-

2020, samt den forventede udvikling i udskrivningsgrundlaget i KL’s beregning af udskrivningsgrund-

laget, som er lagt til grund for budget 2018-2021 jf. tabel 9.5. 
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Tabel 9.5: Udviklingen i udskrivningsgrundlaget 2017- 2021 

 (Mio. kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 

Budget 2018 9.123,6 9.283,4 9.790,3 10.189,3 10.589,5 
 
Skøn fra det vedtagne budget 
2017 9.141,0 9.299,0 9.694,0 10.050,0   

Ændring -17,4 -15,6 96,3 139,3   

Udskrivningsgrundlaget i budget 2018 er statsgarantien. I det vedtagne budget 2017 er udskrivningsgrundlaget i 2018 beregnet på bag-
grund af selvbudgettering. 

Tabel 9.5 viser, at udskrivningsgrundlaget, der lå til grund for budget 2018 i vedtaget budget 2017 

ligger 15,6 mio. kr. under statsgarantien for 2018. Budgetoverslagsårene er baseret på de selvbudgette-

rede skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget, som ligger højere end forudsat i vedtaget budget 

2017.  

I tabel 6 ses ændringen af provenuet fra personskatterne for 2018 - 2021, hvor provenuet for 2018 er 

beregnet på baggrund af statsgarantien og budgetårene 2019 - 2021 på baggrund af eget skøn på ud-

viklingen. Tabellen viser, at kommunen i 2018 vil få et mindre provenu af personskatterne på 2,4 mio. 

kr. i forhold til forventningen i budget 2017-2020 for budget 2018.  

Tabel 9.6: Ændring i provenu - personskatter  

(Mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 

Budgetforslag 2018 -2.302,3 -2.428,0 -2.527,0 -2.626,2 

Skøn fra det vedtagne budget 2017 -2.304,7 -2.404,1 -2.492,4   

Ændring (-=merindtægt) 2,4 -23,9 -34,6   

 

Hovedtendenserne i forhold til forskellen mellem vedtaget budget 2017 og budget 2018 er gengivet i 

nedenstående tabel.  

 
Tabel 9.7: Sammenligning af det samlede indtægtsbudget i vedtaget budget 2017 og budget 2018 

 (1.000 kr.)   2018 2019 2020 2021 

Budget 2018   
 

    

  
 

  
 

    

  Tilskud og udligning 65.459 162.936 173.755 210.733 

  Skatter -2.631.153 -2.776.485 -2.877.916 -3.010.834 

1) Nettoindtægt -2.565.694 -2.613.549 -2.719.149 -2.800.101 

  
 

    

Det vedtagne budget for 2017     

  Tilskud og udligning 101.459 133.254 135.608  

  Skatter -2.646.679 -2.756.088 -2.862.936  

2) Nettoindtægt -2.545.220 -2.622.834 -2.727.328  

3=(1-2) Ændring -20.474 9.285 8.179  

 

Sammenlignes det fremlagte budget 2018 med vedtaget budget 2017 er der tale om en samlet forbed-

ring i indtægter fra skat, tilskud- og udligning på 20,5 mio. kr. i 2018, samt en nedjustering af indtæg-

terne på 9,3 mio. kr. 2019 samt 8,2 mio. kr. i 2020. Samlet set er indtægtssiden ændret med 3 mio. kr. 

for de tre budgetår.  

Der er enkelte store afvigelser mellem budget 2018 og det vedtagne budget for 2017 i henholdsvis 

opadgående og nedadgående retning, som navnlig skyldes følgende forhold: 
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 Ændringer i befolkningen – og sammensætningen heraf  

 Ændring af vækstskøn  

 Regulering af puljen til fordeling af statstilskud  

 Bidrag til landudligningen – opdatering af sociale kriterier 

 Ændringer i budgetgarantien 

 Selskabsskatteafregning 

 Videreførelse af likviditetstilskud 

 

Tabel 9.8: Betalingskommunefolketal anvendt til beregning af tilskud og udligning 

 2018 2019 2020 2021 

 
Skøn i budgetoplægget for 2018 (statsgaranti) 41.043 41.228 41.738 42.450 
Det vedtagne budget for 2017 for budgetover-
slagsår 2018 

40.953 41.553 42.131 
 

Ændring 90   
 

     

Eget skøn på betalingskommunefolketal 2018 
(befolkningsprognose 2017)  40.921 41.228 41.738 42.450 
 
Forskel i forhold til statsgarantien 

 
109 

 
0 

 
0 0 

Betalingskommunefolketallet for 2018 er fra statsgarantien 

Betalingskommunefolketallet svarende til 41.043 borgere anvendes i statsgarantien, som indtægterne i 

budget 2018 er baseret på. I budgetoverslagsårene er egne skøn for betalingskommunefolketal an-

vendt, svarende til det forventede folketal i kommunens befolkningsprognose for 2018 og frem. 

Det er Danmarks Statistik, der beregner folketallet, der ligger til grund for statsgarantien. 

Ved selvbudgettering er det kommunens eget skøn på befolkningen, der skal anvendes i budgetterin-

gen af skat, tilskuds- og udligningsbeløbene for 2018. I budget 2018 ligger kommunens eget skøn for 

betalingskommunefolketallet for 2018 122 borgere lavere end statsgarantien.    

 

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 opkræves af de 

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

skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1. oktober 2017. I budgetforslaget er forudsat: 

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 ejen-

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

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

domsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld, på uændret 8,75 

promille.  

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

grundværdien og ejendomsværdien for forretningsejendomme.  

 

2.2 Kommunal grundskyld 

Det samlede provenu for grundskyld udgør 279,4 mio. kr. i 2018 for boliger og produktionsjord. Be-

regningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld er statsgarantien for 2018, som beregnes ud fra de 
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samlede grundværdier i ejendomsskatteregisteret (ESR) pr. juni 2017 fremskrevet med reguleringen af 

grundværdiloftet jf. nedenfor. 

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

giftspligtige grundværdi maksimalt kan stige med en reguleringsprocent, der fastsættes af Folketingets 

Finansudvalg for et år ad gangen, og udmeldes samtidig med aftalen om den kommunale økonomi for 

det kommende år. Dette betyder, at grundejere kun skal betale skat af den såkaldte grundskatteloft-

værdi forudsat, at denne værdi er lavere end grundværdien. Hvis dette ikke er tilfældet, er det grund-

værdien, 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 grund-

skyld vil blive lavere end selve reguleringsprocenten.  

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. Derfor er der 

afsat et puljebeløb på 3,0 mio. kr. i 2018 samt 1,5 mio. kr. i årene 2019 – 2021 til imødegåelse af mu-

lige fremtidige tilbagebetalinger. Tilbagebetalingerne påvirker ligeledes udviklingen i grundværdierne 

i takt med at disse registreres i ESR.   

Herudover indgår i Finansloven for 2017, at grundværdierne i 2017 fastfryses på 2016 niveau. Effek-

ten heraf er indregnet i provenuet fra grundskyld. Kommunerne kompenseres tilsvarende med et løft i 

statstilskuddet.  

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

ligaftale, der har betydning for kommunernes opkrævning af grundskyld, fastsættelse af grundskylds-

promiller samt opkrævningsopgaven. Aftalen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens pro-

venu fra grundskyld i 2018. De økonomiske konsekvenser i årene 2019 og frem kendes ikke på nuvæ-

rende tidspunkt. Forvaltningen har derfor – i overensstemmelse med KL’s anbefalinger - budgetteret 

provenuet fra grundskyld med den af KL skønnede fremskrivningsprocent i budgetoverslagsårene. 

Bloktilskuddet til kommunerne, og dermed Furesø Kommunes statstilskud er ligeledes budgetlagt i 

overensstemmelse hermed.      

I tabel 9.9 vises udviklingen i beregningsgrundlaget og opkrævning af grundskyld.   

Tabel 9.9: Beregningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld  

Boliger (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 

Grundskatteloftsværdi 12.995.057 13.245.482 13.947.493 14.700.657 15.509.193 

Reguleringsprocent Regnskab Statsgaranti 5,3 5,4 5,5 

Pulje til tilbagebetalinger -2.500 -3.000 -1.500 -1.500 -1.500 

Provenu inkl. pulje til tilbagebetalinger 
               

276.894        281.778  
        

298.371  
        

314.564  
        

331.948  

      
Produktionsjord (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 

Grundskatteloftsværdi 87.153 84.538 84.538 84.538 84.538 

Reguleringsprocent 
 

Statsgaranti 0,0 0,0 0,0 

Provenu 580 566 566 566 566 
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3. Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) 

Provenuet udgøres af diverse dækningsafgifter. Størstedelen af provenuet (ca. 80 pct.) kommer fra 

dækningsafgift af forskelsværdien for erhvervsejendomme. Beregningsgrundlaget for forretningsejen-

domme er opgjort til 1,976 mia. kr. i budget 2018. Det samlede provenu for anden skat på fast ejen-

dom udgør 13,6 mio. kr. i 2018.  

Dækningsafgiften på forretningsejendomme er gradvist blevet sænket i budgetperioden 2014-2017 fra 

10,0 til 6,0 promille, hvilket gør det mere attraktivt for virksomhederne at være i Furesø 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. Der lægges også i budget 

2018 op til en udvidelse af samarbejdet. I budget 2018 indgår nedsættelsen af dækningsafgiftspromil-

len til 5,5 promille som forudsat i den to-årige budgetaftale for 2017-2018.     

4. Selskabsskat 

Selskabsskatterne for 2018 er beregnet og udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund 

af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2016 (vedrørende indkomståret 2015 og tidligere år). Fure-

sø Kommune modtager i 2018 en skatteindtægt på 29,0 mio. kr. Selskabsskatterne er i budgetoverslag-

sårene fremskrevet med KL’s forventninger til stigningen i det kommunale selskabsskatteprovenu på 

landsplan i 2018-2021.  

 

4. Anden skat pålignet visse indkomster 

I 2018 forventes en skatteindtægt på 3,9 mio. kr. Provenuet består af provenuet fra dødsbobeskatning 

på 2,4 mio. kr. og forskerskat på 1,5 mio. kr. i 2018.  
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9.2 - Indtægter fra tilskud- og udligning 

Tabel 1 viser tilskuds- og udligningsbeløbene, der i budget 2018-2021 er beregnet på baggrund af 

statsgarantien for 2018 KL’s skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget, opgørelsen af kommu-

nernes bloktilskud i budgetoverslagsårene og kommunens eget skøn for befolkningsudviklingen.  

Tabel 1: Tilskud og udligning 2018-2021 

+=tilsvar 
-=tilskud    B 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 
    

 
      

Udligning  
 

      

  Landsudligning 140.604 197.727 224.567 238.873 

  Hovedstadsudligningen 121.980 133.618 133.569 130.747 

 Udligning som følge af selvbudgettering 0 5.500 -18.300 0 

  Overudligning 6.660 5.796 5.687 5.943 

  Udligning selskabsskat -11.880 -13.405 -12.934 -12.702 

 Tilskud sfa. akutfunktioner -1.032 0 0 0 

Udlændinge      

 Udligning – tilskud -38.088 -38.958 -39.854 -40.771 

  Udligning - tilsvar   34.080 34.816 35.876 37.152 

Statstilskud        

  Ordinært -17.904 -2.933 7.092 17.103 

  Betinget vedrørende service -21.228 -21.257 -21.412 -21.675 

  Betinget vedrørende anlæg -7.092 -7.086 -7.137 -7.225 

Særlige tilskud og tilsvar        

 Tilsvar - kommuner med økonomiske vansk. 5.340 5.599 5.837 6.097 

  Tilskud på daginstitutionsområdet -4.296 -4.394 -4.495 -4.599 

  Ældreområdet, generelt løft -5.616 -5.747 -5.879 -6.014 

  Ældreområdet, styrket kvalitet  -7.524 -7.702 -7.879 -8.060 

 Finansieringsbidrag  -10.644 0 0 0 

  Beskæftigelsestilskud -47.124 -47.124 -47.124 -47.124 

 Kompensation sfa. tab på refusionsreform -420 0 0 0 

Udviklingsbidrag til regionerne 5.459 5.663 5.857 5.974 

I alt tilskud og udligning (excl. særtilskud/skattekomp) 141.275 240.113 253.471 293.719 

  Særtilskud -73.848 -76.211 -79.488 -82.986 

 Kompensation fra skattepuljen (2015) -492 0 0 0 

 Kompensation fra skattepuljen (2016) -1.020 -510 0 0 

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

I alt tilskud og udligning (inkl. særtilskud/skattekomp) 65.459 162.963 173.755 210.733 

 
Nedenfor gennemgås de tilskuds- og udligningsbeløb, der ligger til grund for budget 2018-2021.  

 

1.1 Furesø Kommunes udligningsbeløb  

Furesø Kommunes samlede udligningsbidrag (lands- og hovedstadsudligning og overudligning) udgør 

269,2 mio. kr. i 2018 jf. tabel 1., hvoraf 140,6 mio. kr. er landsudligning, 122,0 mio. kr. er hoved-

stadsudligning og endeligt 6,7 mio. kr. som er overudligningsbidrag.   

I forhold til vedtaget budget 2017 er der tale om væsentlige ændringer i kommunens bidrag til de tre 

udligningsordninger i 2018 og overslagsårene. Kommunen bidrager med knap 32 mio. kr. mindre til 

udligning i 2018 end oprindeligt budgetteret.  
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Det gælder særligt bidrag til landsudligningen, hvilket skyldes en opdatering af data, der beregner den 

enkelte kommunes sociale udgiftsbehov. Dels er data blevet mere aktuelle – på grund af metodeskifte 

– og dels er kommunens sociale udgiftsbehov steget relativt i forhold til andre kommuner pga. en stig-

ning i antallet af borgere der opfylder bestemte sociale kriterier. Samtidigt betyder den høje vækst i 

befolkningen i 2015 og 2016 samlet set, at kommunens beregnede demografiske udgiftsbehov bliver 

større. Det betyder, at kommunens strukturelle overskud bliver mindre. Dette betyder isoleret set, at 

bidraget til landudligningen er op mod 27 mio. kr. lavere end forventet. Dette påvirker ligeledes bidra-

get til hovedstadsudligningen, men dog i mindre omfang. 

  

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 un-

derskud. Den resterende del af tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.  

Det samlede statstilskud er sammensat af et ordinært beløb på 17,9 mio. kr. og et betinget statstilskud 

vedrørende serviceudgifter på 21,1 mio. kr. Det betingede statstilskud svarer til Furesø Kommunes 

andel af de 3 mia. kr. af balancetilskuddet, som Finansministeren ved lov gjorde betinget af, at kom-

munerne overholder servicerammen i 2018 i overensstemmelse med økonomiaftalen. Endeligt er 1 

mia. af bloktilskuddet gjort betinget af, at kommunerne under et overholder det aftalte anlægsniveau i 

budgetterne for 2018. Furesø Kommunes andel af det betingede bloktilskud vedr. anlæg udgør 7,1 

mio. kr.  

I Økonomiaftalen for 2018 er der ligesom tidligere år, afsat et ekstraordinært finansieringstilskud sva-

rende til et løft af bloktilskuddet på 3,5 mia. kr. samlet set, hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles efter kommu-

nernes andel af folketallet, mens den 2,0 mia. kr. fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet til de 

kommuner, der har den relativt laveste likviditet. Furesø Kommunes andel af de 1,5 mia. kr. udgør 

10,6 mio. kr. Furesø Kommune er ikke kommet i betragtning i forbindelse med fordelingen af de 2,0 

mia. kr.  

I vedtaget budget 2017 havde Furesø Kommune ikke budgetteret med et finansieringstilskud i budget-

overslagsårene. Finansieringstilskuddet indgår derfor – mod forventning i budget 2018 – og forbedrer 

dermed budgetbalancen isoleret set i 2018. Forvaltningen vurderer ikke, at finansieringstilskuddet 

bliver videreført i 2019 og frem. Derfor indgår finansieringstilskuddet ikke i budgetoverslagsårene i 

budget 2018-2021.    

   

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 kommunerne bidrage til 

udligningsordningen, hvis provenuet af selskabsskat er højere end landsgennemsnittet. 

Furesø Kommunes provenu af selskabsskat vedrørende 2015, som indgår i budget 2018, er udmeldt af 

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Provenuet er på 29,0 mio. kr. Kommunens provenu fra selskabs-

skat ligger under landsgennemsnittet hvilket betyder, at kommunen modtager 11,9 mio. kr. i udligning 

ved. selskabsskat i 2018 jf. tabel 1.  



 

18 
 

 1.4 Udligning vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere 

I denne særskilte udligningsordning udlignes kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse 

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

folketal. Furesø Kommune bidrager med 34,1 mio. kr. til ordningen men modtager omvendt 38,1 mio. 

kr. fra ordningen, svarende til 4,0 mio. kr. (netto) i 2018 jf. tabel 1.  

Tabel 4: Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande 2018 

 Tilskudsbeløb i kr. 

Tilskud pr. udlænding 5.969 

Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding 5.838 

Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding 23.976 

Kilde: Kommunal udligning 2018 fra juli 2017. 

 
1.5 Tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer.  

Furesø Kommune bidrager i 2018 med 5,1 mio. kr. til denne pulje (tilsvar). I 2018 udgør den samlede 

tilskudspulje 226,0 mio. kr. Samtidig modtager kommunen årligt et særtilskud fra denne pulje, der i 

henhold til Sammenlægningsaftalen blev fastsat til 50 mio. kr. årligt frem til 2021. Tilskuddet regule-

res årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i Hovedstadsområdet og udgør 73,8 

mio. kr. i 2018. 

I foråret 2011 blev aftalen genforhandlet, den såkaldte ”Furesøaftale”, hvor statstilskuddet blev forhø-

jet 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 Indenrigsministeriet om, at om-

lægge kommunens Statslån til et ordinært obligationslån i Kommunekredit. Dette giver en årlig bespa-

relse 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 blive afklaret i forbindelse med budget 2019-2022.   

1.6 Skattepulje 

Ligesom i aftalen for 2017 er der i økonomiaftalen for 2018 afsat en pulje, der kompenserer kommu-

nerne for deres provenutab ved skattenedsættelser. Puljen udgør 450 mio. kr. i 2018. Tildeling af skat-

tekompensationen er uændret i forhold til 2017, hvilket vil sige, at 75 pct. af provenutabet i 2018 og 

50 pct. i 2019 og 2020 samt 25 pct. i 2021. I modsætning til tidligere år gælder kompensationsordnin-

gen udelukkende nedsættelser af indkomstskat. Furesø Kommune modtager således ikke kompensati-

on for nedsættelse af dækningsafgiften i 2018. Dette er indarbejdet i budget 2018-2021.  

Furesø Kommune har sænket såvel indkomstskat, grundskyld og dækningsafgifter i budget 2013, 

2014, 2015, 2016 og 2017. De respektive kompensationer udfases over årene og udgør samlet set i 

budget 2018 2,0 mio. kr. og er helt udfaset i 2020, jf. tabel 1 ovenfor.  

Samtidigt er der mulighed for at kommunerne samlet set sætter skatterne op, svarende til et provenu på 

200 mio. kr. uden at blive sanktioneret. Dette kræver imidlertid en godkendelse fra Økonomi- og In-

denrigsministeriet.  

Samlet set skal kommunerne under et derfor nedsætte skatterne med 250 mio. kr. netto for at leve op 

til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2018.  
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1.7 Beskæftigelsestilskud 

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

system. Beskæftigelsestilbuddet for 2018 består af: 

 Et grundtilskud, som udgør den enkelte kommunes endelige beskæftigelsestilskud for 2016 korri-

geret for lovændringer og pris- og lønudviklingen. 

 Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede samlede 

kommunale udgifter for tilskudsåret. 

 

Furesø Kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet i 2018 er på 47,1 mio. kr. og fastsat ud fra, at der 

var 385 helårsmodtagere af dagpenge i 2016 og forventes 355 helårsmodtagere i 2018.  

1.8 Tilskud vedrørende ældreområdet   

Kommunen modtager i 2018 et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen på 5,6 mio. kr. samt et 

tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 7,5 mio. kr. svarende til 13,1 mio. kr. jf. tabel 1.  

1.9 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 

I forlængelse af finansloven for 2012 er der fastsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtil-

bud fra 2013 og frem. Tilskuddet der i 2018 udgør 544,5 mio. kr. fordeles ud fra antallet af 0 – 5 årige 

børn i kommunen pr. 1. januar i budgetåret. Furesø Kommune modtager et tilskud på 4,3 mio. kr. i 

2018.  

1.10 Kompensation vedr. refusionsreform og tilpasningerne i tilskud- og udligningssystemet 

De samlede effekter af refusionsreformen på beskæftigelsesområdet samt de afledte tilpasninger i til-

skuds- og udligningssystemet er beskrevet i et supplerende notat til korrektioner til budget 2016 jf. ØU 

d. 26. august 2015. Idet den samlede effekt af både refusionsreformen og tilpasningerne i tilskuds- og 

udligningssystemet maksimalt må udløse et tab for den enkelte kommune svarende til 0,01 % af be-

skatningsgrundlaget eller højst 10,0 mio. kr. i 2016, samt 0,02 % af beskatningsgrundlaget eller højst 

20,0 mio. kr. i 2017. I 2018 er kompensationsordningen videreført på samme niveau som i 2017, idet 

tilskuds- og udligningsreformen er udskudt fra 2018 til 2019. Idet Furesø Kommune særligt på tilpas-

ningerne i tilskuds- og udligningssystemet har et samlet tab på 25,3 mio. kr. modtager kommunen en 

kompensation på 10,7 mio. kr. i 2016 og 2,3 mio. kr. i 2017 samt 0,4 mio. kr. i 2018. 

1.11 Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen 

I forlængelse af finansloven for 2016 er der afsat midler til styrkelse af de kommunale akutfunktioner i 

2017. Tilskuddet, der i 2017 udgør 744 t. kr., gives til at gennemføre den kapacitetsopbygning mv., 

der er nødvendig for, at akutfunktionerne fra 2016 kan leve op til Sundhedsstyrelsens eksisterende 

faglige anbefalinger til akutfunktionerne om tilrettelæggelse, uddannelse og kompetencer, kvalitetssik-

ring og -opfølgning samt udstyr. Primo 2017 udarbejdede Sundhedsstyrelsen egentlige kvalitetsstan-

darder for akutfunktionerne. Standarderne ved øget kravet til akutfunktionerne bevirker, at der afsættes 

yderligere midler til denne fase II i 2018. Tilskuddet udgør derfor 1,032 mio. kr. i 2018. 
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1.12 Udviklingsbidrag – Sundhedsvæsenet 

Kommunerne yder et udviklingsbidrag til regionerne på 100 kr. pr. indbygger i 2003-niveau (133 kr. i 

2018-niveau). Bidraget er i 2018 beregnet til 5,5 mio. kr. 
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Budgetoversigt Art Funktion

Statsgaranti 2018 Statsgaranti 

2018

Ændring i.f.h. 

til VB2017-2020

1. behandling 2. behandling Ændring i.f.h. 

til 1. 

behandling

1. behandling 2. behandling Ændring i.f.h. 

til 1. 

behandling

1. behandling 2. behandling Ændring i.f.h. 

til 1. 

behandling

65.459 65.459 0 150.344 162.936 12.592 161.217 173.755 12.538 205.788 210.733 4.945

Skatter -2.631.153 -2.631.153 0 -2.761.791 -2.776.485 -14.694 -2.877.916 -2.892.904 -14.988 -3.004.264 -3.010.834 -6.570

2. behandling af budget 2017 ØU 6. oktober 2016 -2.565.694 -2.565.694 0 -2.611.447 -2.613.549 -2.102 -2.716.699 -2.719.149 -2.450 -2.798.476 -2.800.101 -1.625

Tilskud og udligning 65.459 65.459 0 150.344 162.936 12.592 161.217 173.755 12.538 205.788 210.733 4.945

Udligning

Landsudligning 68.000.101 0780-001 140.604 140.604 0 189.264 197.727 8.463 215.930 224.567 8.637 235.351 238.873 3.522

Hovedstadsudligning 68.000.101 0780-001 121.980 121.980 0 138.982 133.618 -5.364 138.687 133.569 -5.118 137.838 130.747 -7.091

Gevinst ved selvbudgettering 68.000.702 0780-007 0 0 0 4.800 5.500 700 -17.300 -18.300 -1.000 0 0 0

                     OverudligningOverudligning 68.000.101 0780-001 6.660 6.660 0 5.796 5.796 0 5.687 5.687 0 5.943 5.943 0

Selskabsskat 68.001.001 0780-010 -11.880 -11.880 0 -11.677 -13.405 -1.728 -11.357 -12.934 -1.577 -11.105 -12.702 -1.597

Statstilskud

Almindeligt 68.000.202 0780-002 -17.904 -17.904 0 -13.454 -2.933 10.521 -4.504 7.092 11.596 6.992 17.103 10.111

                   Statstilskud, betingetBetinget 68.000.202 0780-002 -21.228 -21.228 0 -21.257 -21.257 0 -21.412 -21.412 0 -21.675 -21.675 0

Betinget, anlæg 68.000.202 0780-002 -7.092 -7.092 0 -7.086 -7.086 0 -7.137 -7.137 0 -7.225 -7.225 0

Udlændinge

Tilskud 68.100.102 0781-001 -38.088 -38.088 0 -38.958 -38.958 0 -39.854 -39.854 0 -40.771 -40.771 0

                   do.Tilsvar 68.100.101 0781-001 34.080 34.080 0 34.816 34.816 0 35.876 35.876 0 37.152 37.152 0

Særlige tilskud til kommuner med øk-vansk.

Tilsvar 68.600.201 0786-002 5.340 5.340 0 5.599 5.599 0 5.837 5.837 0 6.097 6.097 0

Tilskud på daginstitutionsområdet 68.601.301 0786-013 -4.296 -4.296 0 -4.394 -4.394 0 -4.495 -4.495 0 -4.599 -4.599 0

Ældreområdet, generelt løft 68.601.401 0786-014 -5.616 -5.616 0 -5.747 -5.747 0 -5.879 -5.879 0 -6.014 -6.014 0

Ældreområdet, styrket kvalitet 68.601.501 0786-015 -7.524 -7.524 0 -7.702 -7.702 0 -7.879 -7.879 0 -8.060 -8.060 0

Tilskud til styrket likviditet 68.601.901 0786-019 -10.644 -10.644 0 0 0 0 0 0

Akutfunktioner i hjemmesygeplejen -1.032 -1.032 0 0 0 0

Tilskud sfa refusionsreform 68.000.202 0780-002 -420 -420 0

Udvik lingsbidrag til regionerne 68.200.101 0782-001 5.459 5.459 0 5.663 5.663 0 5.857 5.857 0 5.974 5.974 0

Særlige tilskud til kommuner med øk-vansk.l.

                  SærtilskudSærtilskud, Furesøaftalen 68.600.201 0786-002 -73.848 -73.848 0 -76.211 -76.211 0 -79.488 -79.488 0 -82.986 -82.986 0

 Komp. fra skattepuljen (2014) 68.600.501 0786-501 0 0 0 0 0 0 0 0

 Komp. fra skattepuljen (2015) 68.600.501 0786-501 -492 -492 0 0 0 0 0 0

 Komp. fra skattepuljen (2016) 68.600.501 0786-501 -1.020 -1.020 0 -510 -510 0 0 0 0 0 0 0

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

 Komp. fra skattepuljen (2018) 68.600.501 0786-501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beskæftigelsestilskud 68.600.801 0786-008 -47.124 -47.124 0 -47.124 -47.124 0 -47.124 -47.124 0 -47.124 -47.124 0

Skatter -2.631.153 -2.631.153 0 -2.761.791 -2.776.485 -14.694 -2.877.916 -2.892.904 -14.988 -3.004.264 -3.010.834 -6.570

Personskatter

Forskudsbeløb 69.000.101 0790-001 -2.302.293 -2.302.293 0 -2.413.289 -2.427.983 -14.694 -2.511.966 -2.526.954 -14.988 -2.619.628 -2.626.198 -6.570

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

Selskabsskat 69.200.101 0792-001 -29.003 -29.003 0 -32.154 -32.154 0 -33.408 -33.408 0 -34.711 -34.711 0

Anden skat på visse indkomster 0

           Andel af bruttoskat efter pgf. 48 i kildeskattelovenAndel af bruttosk. efter pgf. 48 i kildesk.loven 69.300.201 0793-002 -1.507 -1.507 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 -2.375 -2.375 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 0

Grundskatter 0

Beregnet provenu 69.400.102 0794-001 -285.364 -285.364 0 -300.437 -300.437 0 -316.631 -316.631 0 -334.014 -334.014 0

Pulje til mulige omvurderinger 69.400.001 0794-001 3.000 3.000 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0

Nedsættelse ad dækningsafgift (2017) 69.500.301 0795-003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

Tilskud og udligning i alt 

20212018 2019 2020
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Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene i hhv. statsgarantien og ved selvbud-

gettering.  

Tabel 1: Beregning af udligning 

Opgørelse af Furesø Kommunes beskatningsgrundlag 2018 Selvbudgettering * Statsgaranti 

A.01 Indkomstskat 
2.245.587 2.302.293  

A.02 Udskrivningsprocent 2018  
24,80 24,80  

A.03 Udskrivningsgrundlag 2018 (pkt. A.01/A.02)  
9.458.012 9.283.440 

A.04a Grundværdier vedr. øvrige ejendomme  
13.245.482 13.245.482 

A.04b 10,5 % af grundværdier vedr. øvrige ejendomme (jf. A.04a) 
1.390.776 1.390.776 

A.05a Grundværdier vedr. produktionsjord 
84.538 87.419 

A.05b 2,8 % af grundværdier vedr. produktionsjord (jf. A.05a) 
2.367 2.448 

A.06 Beskatningsgrundlag 2018  
10.851.155 10.676.663 

A.07 Folketal  
40.921 41.043 

A.08 Beskatningsgrundlag   265,173 260,134 

Opgørelse af bidrag til Landsudligning 2018    

B.01 Beskatningsgrundlag pr. indb.  265,173 260,134 

B.02 Faktisk beskatningsniveau 2018 0,249 0,249 

B.03 Beregnet skatteindtægt B.01 x B.02 66,020 66,765 

B.04 Udgiftsbehov pr. indbygger 59,149 59,149 

B.05 Strukturelt overskud (pkt. B.04 - B.03) -6,871 -5,616 

B.06 Udligningsniveau  0,61 0,61 

B.07 Kommunens folketal 1.1.2018  40.921 41.043 

B.08 Beregnet udligningsbeløb (B.05 x B.06 x B.07)  -171.504 -140.602 

B.09 12-Afrundet udligningsbeløb      -171.504 -140.604 

Opgørelse af bidrag til Hovedstadsudligning 2018    

C.01 Beskatningsgrundlag pr. indb.  265,173 260,134 

C.02 Gennemsnitligt beskatningsniveau 2018 0,280 0,280 

C.03 Beregnet skatteindtægt C.01 x C.02 74,218 72,808 

C.04 Udgiftsbehov pr. indbygger 61,800 61,800 

C.05 Strukturelt overskud (pkt. C.04 - C.03) -12,418 -11,008 

C.06 Udligningsniveau  0,27 0,27 

C.07 Kommunens folketal 1.1.2018  40.921 41.043 

C.08 Beregnet udligningsbeløb (C.05 x C.06 x C.07)  -137.203 -121.981 

C.09 12-Afrundet udligningsbeløb       -137.203 -121.980 

Opgørelse af statstilskud og finansieringsbidrag for 2018    

E.01 Statstilskud (ordinært) i 2018, der fordeles efter folketal  2.523.428 2.523.428 

E.02 Statstilskud (betinget vedr. service) i 2018, der fordeles efter 
folketal  3.000.000 3.000.000 
E.03 Statstilskud (betinget vedr. anlæg) i 2018, der fordeles efter 
folketal 1.000.000 1.000.000 

E.04 Bidragspulje til udligningsordn. indv. og efterkommere 2018 -4.803.156 -4.803.156 
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E.05 Bidragspulje til korrektion vedr. overudlign. i hele landet 
2018 40.921 41.043 

E.06 Samlet folketal 2018 i hele landet  5.784.625 5.784.625 

E.07 Kommunens folketal 40.921 41.043 

E.08 Kommunens andel af samlet folketal (pkt. E.07/E.06) 0,007074 0,007095 

E.09 Kommunens andel af ordinært statstilskud (E.01 x E.08) 17.856 17.904 

E.10 Kommunens andel af betinget statstilskud (service) (E.02 x 
E.08) 21.288 21.288 

E.11 Kommunens andel af betinget statstilskud (service) (E.03 x 
E.08) 7.080 7.092 

E.12 Kommunens bidrag vedr. indv. og efterkommere (E.04 x 
E.08) -33.972 -34.080 

F.01 Bidragspulje til korrektion vedr. overudligning i hovedstads-
området -342.480 -342.480 

   

F.02 Samlet folketal 2018 i hovedstadsområdet 2.060.289 2.060.289 

F.03 Kommunens folketal  40.921 41.043 

F.04 Kommunens andel af folketal (pkt. F.03/F.02) 0,019862 0,019921 

F.04 Kommunens korr. vedr. overudlign. hovedstaden (F.01 x 
F.04) -6.804 -6.828 

G.01 Bidragspulje (pgf. 19) 2018 vanskeligt stillede kom. i hoved-
stadsområdet -225.996 -225.996 

G.03 Samlet beskatningsgrundlag 2018 i hovedstadsområdet 451.991.429 451.991.429 

G.04 Kommunens beskatningsgrundlag  10.851.155 10.676.663 

G.05 Kommunens andel af beskatningsgrundlag (pkt. G.04/G.03) 0,024007 0,023621 

G.06 Pgf.19-bidrag til vanskeligt stillede kom. i hovedstadsom-
rådet (G.01 x G.05) -5.424 -5.340 

’* tal vedr. selvbudgettering indgår i beregningsgrundlaget for det forventede provenu ved selvbudgettering og 
fremgår af afsnit 9.3 nedenfor.   
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9.3 Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 

1. Statsgaranti eller selvbudgettering – definition 

Som led i vedtagelsen af budget 2018-2021 skal Byrådet tage stilling til, hvordan Furesø Kom-

mune skal budgettere indtægter fra personskat samt tilskuds- og udligningsbeløbene. I det frem-

lagte budget 2018 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 2017, og dermed 

Kommuneaftalen indgået mellem Staten og KL i juni 2017. 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 2018, som først er en-

deligt kendt i 2021.  

 

Selvbudgettering:  

Beror på Furesø Kommunes vurdering af kommunens udskrivningsgrundlag, grundværdier, 

betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov pr september 2017. Herudover indgår 

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

for den samlede økonomi i august 2017 i beregningen. Endeligt indgår også KL’s skøn for 

udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet opgjort i september 2017 i beregningen.  

 

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

udligningsbeløb i 2018, som efterreguleres i 2021, 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 2018, mens de tre sidste har betyd-

ning for den efterregulering vedr. selvbudgettering, der foretages i budget 2021. Disse 

faktorers betydning for forvaltningens skøn for det forventede provenu ved valg af selvbudgette-

ring 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 2018. 

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

med de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb i 2017 (delresultat 1.1-1.4). Den næste bereg-

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

leringen i 2021, når alle ligningsresultater m.m. for 2018 kendes (delresultat 1.5-1.7).  

 

Tabel 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  43.294 

 
1.2 Udligningseffekt af højere indkomstskatteprovenu -39.794 

 
1.3 

Tilskuds- og udligningseffekt som følge af lavere befolk-
ningstal i forhold til statsgarantien -6.432 

 
1.4 Tilskuds- og udligningseffekt af eget skøn for grundskyld 0 

 
A. Samlet skøn for provenu i 2018 (- = tab) -2.932 

 
1.5 

Udligningseffekt af ændrede skøn for udskrivningsgrundla-
get i hele landet i forhold til statsgarantien (landsudligning) 4.224 

 
1.6 

Udligningseffekt af ændrede skøn for udskrivningsgrundla-
get i Hovedstadsområdet i forhold til statsgarantien (Ho-
vedstadsudligning) 7.416 

 
1.7 

Skøn som følge af lavere drifts- og anlægsudgifter i regn-
skab 2018, samt endelige sociale og demografiske kriterier 356 

 
B. Skøn for efterregulering i 2021 (+ = gevinst) 12.196 

 
A. + B. Samlet forventet provenu i budgetperioden 9.265 

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

ningens egne beregninger 

 

Tabel 1 viser, at det samlede provenu ved valg af selvbudgettering i 2018 forventes at udgøre 

9,3 mio. kr. i hovedscenariet. I afsnit 3 nedenfor beskrives en række andre scenarier og de der-

tilhørende forventede gevinster/tab ved valg af selvbudgettering. 

   

Den forventede gevinst svarer til knap 0,4 % af kommunens samlede indtægter fra skat, tilskud- 

og udligning, og vurderes at være af et omfang, hvor det ikke er relevant at overveje, hvorvidt 

kommunen skal vælge selvbudgettering.  

 

Den forventede gevinst er drevet af, at kommunens eget skøn for skatteindtægterne ligger højere 

end statsgarantien jf. pkt. 1.1. Omvendt betyder dette, at kommunen dermed er relativt rigere 

end de øvrige kommuner og dermed skal bidrage med et højere beløb i lands- og Hovedstadsud-

ligning jf. pkt. 1.2.  
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Kommunens skøn for betalingskommunefolketal pr 14. september 2017 for 1. januar 2018 er 

40.921 borgere og ligger lavere end statsgarantien på 41.043 borgere. Det betyder, at kommu-

nens beregnede udgiftsbehov vil ligge lavere end statsgarantien i tilskudsberegningen, jf. afsnit 

4 om befolkningsprognosen. Dermed vil bidraget til lands- og Hovedstadsudligningen være 

højere end statsgarantien jf. pkt. 1.3. 

 

Endeligt er der en udligningseffekt, hvis grundværdierne i budget 2018 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, 

og at der derfor ikke er en udligningseffekt heraf ved valg af selvbudgettering.  

 

Den samlede effekt, jf. A: samlet skøn for provenu i 2018 giver dermed i hovedscenariet et tab 

på 2,9 mio. kr.  

 

Økonomisk redegørelse fra august 2017 skønner et højere udskrivningsgrundlag for hele landet 

end statsgarantien. Det betyder, at kommunerne bliver relativt rigere 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 

2021 jf. pkt. 1.6.  

 

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 under statsgarantien. Det betyder, at kommunernes statstilskud vil blive 

efterreguleret i 2021 (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 12,2 mio. kr. (jf. ”B. Skøn for ef-

terregulering i 2021” i tabel 1) 

 

Bilag 1 (den tekniske gennemgang) beskriver de forudsætninger og bagvedliggende tal, som er 

anvendt i beregningen.  

 

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 isoleret forstand i 2018. 

Valg af selvbudgettering beror dermed udelukkende på en forventet gevinst, der først udbetales i 
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2021, og primært afhænger af udviklingen i parametre som Furesø Kommune ikke kan påvirke. 

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen valg af statsgaranti i 2018.    

 

 

3. Følsomhedsanalyse 

Bilag 1 nedenfor beskriver de forudsætninger, der ligger bag beregningen af et eventuelt prove-

nu ved valg af selvbudgettering. Beregningerne bygger på økonomiske skøn, der er ændret fra 

juni 2017 (kommuneaftale) til september 2017 (Finansministeriets økonomiske redegørelse og 

KL’s opdaterede tilskudsmodel). På den relativt korte tid har prognosen for udskrivningsgrund-

lag m.m. ændret sig.  

 

Set i lyset af, at de endelige tal først kendes i maj 2020 kan skønnene ændre sig væsentligt og 

dermed påvirke et eventuelt forventet provenu i både positiv og negativ retning. Derfor er der i 

dette afsnit udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viser, hvor meget et forventet provenu kan 

afvige, hvis forudsætninger om folketal i Furesø Kommune og udskrivningsgrundlag for såvel 

Furesø Kommune, Hovedstadsområdet og hele landet ændrer sig i såvel positiv som negativ 

retning.  

 

Scenarierne er beregnede eksempler, der viser spændvidden og dermed følsomheden for kom-

munens økonomi, hvis nogle faktorer ændrer sig op eller ned i forhold til forvaltningens nuvæ-

rende skøn. De valgte scenarier er dog konstrueret således, at de – i varierende grad – viser rea-

listiske udfald af et eventuelt resultat vedr. selvbudgettering.  

 

Tabel 2: Forskellige scenarier for mulig gevinst/tab ved selvbudgettering (-=tab) 

Faktor/Scenarie 
Scenarie 1 

(Pessimistisk) 
Scenarie 2 

(Statsgaranti) 
Scenarie 3 (Selvbud-

gettering)  
Scenarie 4 (Opti-

mistisk) 

Udskrivningsgrundlag i Furesø 
Kommune i mia. kr.  9.283,40 9.283,40 9.458,00 9.558,00 

Udskrivningsgrundlag i Hoved-
stadsområdet i mia. kr.  396.697,60 398.697,60 402.894,70 404.894,70 

Udskrivningsgrundlag i hele 
landet i mia. kr.  

983.738,0 987.738,00 990.591,90 994.591,90 

Forventet betalingskommune-
folketal i Furesø Kommune pr. 
1/1 2017 

40.721 40.921 41.043 41.234 

Forventet provenu ved valg af 
selvbudgettering i mio. kr.( - = 
tab) 

-26,6 0 9,3 37,7 

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets regneark til selvbudgettering og forvaltningens egne beregninger  

 

Scenarie 3, som er selvbudgettering, dækker over de forudsætninger, der er beskrevet i afsnit 2 

og giver et samlet forventet provenu på 9,3 mio. kr., hvoraf de 12,2 mio. kr. forventes udbetalt i 

2021, mens scenarie 2 er statsgarantien. Hvis statsgarantien vælges, eller de reelle tal for be-

folkning, udskrivningsgrundlag m.m. viser sig at være, som forudsat i statsgarantien vil valg af 

selvbudgettering give et merprovenu på 0,0 mio. kr.  
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I scenarie 1 – som er det pessimistiske scenarie - forudsættes det, at udskrivningsgrundlaget for 

hele landet og Hovedstadsområdet vil være lavere end statsgarantien, mens udskrivningsgrund-

laget for Furesø Kommune ender med at blive på det statsgaranterede niveau. Folketallet sættes 

til 200 borgere færre end kommunens egen forventning samt det statsgaranterede niveau. Viser 

dette negative scenarie sig at være korrekt vil valg af selvbudgettering give et tab for kommu-

nen på 26,6 mio. kr.  

 

Endeligt viser scenarie 4 et relativt optimistisk skøn, der er bedre end hovedscenariet – selv-

budgettering (scenarie 3). I dette scenarie forventes folketallet at være 200 borgere højere end 

statsgarantien, samtidigt med at udskrivningsgrundlag for hele landet, Hovedstadsområdet samt 

Furesø Kommune ligger over statsgarantien. Dette giver et forventet provenu på 37,7 mio. kr.  

 

 

4. 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 3: 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 50,0 Selvbudgettering Realiseret gevinst 

2017 25,6 25,2 Selvbudgettering Realiseret gevinst 

2018 9,3 ?  ? 

Anmærkning. Tal for årene 2007 til 2015 er endeligt opgjorte tal, mens tal for 2016-2017 er foreløbige skøn, jf. KL’s 

tilskudsmodel.  
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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 5 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-

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 Finansministeriet forventer, at indkom-

sterne for hele landet vil ligge højere end statsgarantien. KL skønner samtidigt, at indkomsterne 

i Hovedstadsområdet vil ligge over statsgarantien, mens forvaltningen skønner, at indkomsterne 

i Furesø Kommune vil ligge over 43 mio. kr. højere end statsgarantien i 2018 jf. tabel 1 ovenfor.  

 

Dog vurderer forvaltningen, at betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2018 svarende til 

40.921 borgere, vil ligge lavere end det statsgaranterede niveau på 41.043 borgere Derfor vil et 

forventet provenu fra et eventuelt valg af selvbudgettering alene blive båret af udviklingen i 

skatterne (udskrivningsgrundlaget), som dog mere end udhules af et lavere befolkningstal ved 

selvbudgettering end i statsgarantien. Derfor er det forventede provenu som følge af selvbudget-

tering negativt i 2018. Dette mere end opvejes af, at udskrivningsgrundlaget i hele landet og 

Hovedstadsområdet forventes at være højere end statsgarantien. Dette betyder at der er en for-

ventet gevinst ved selvbudgettering som udbetales i efterreguleringen i 2021. 

  

En samlet forventet gevinst på 9,3 mio. kr. vurderes at være af et omfang, hvor usikkerheden 

ved valget mere end opvejer den forventede gevinst. Et forventet tab i 2018 bekræfter yderligere 

at valg af statsgaranti er en favorabel løsning som giver budgetsikkerhed i forhold til indtægter 

fra skat, tilskud og udligning, det selvbudgettering alene vil bero på en forventet gevinst (der er 

usikker) og først forventes at komme tre budgetår efter at beslutningen træffes.  

 

I nedenstående tabel 4 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 4: 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 91 7 

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 i 2017 generelt kunne forventes at styrke incitamentet til at vælge 

selvbudgettering.  

 

I slutningen af august 2017 fremlagde Økonomi- og Indenrigsministeriet en konjunkturvurde-

ring, hvor hovedbudskabet er, at fremgangen i dansk økonomi fortsætter. Væksten i bruttonatio-

nalproduktet (BNP) forventes at være 2,0 % i 2017 og 1,8 % i 2018, hvilket svarer til en opju-

stering på 0,3 % for 2017 og 0,1 % i 2018. Vækstskønnet er det højeste siden 2007. Det afspej-

ler, at konjunkturbilledet har forbedret sig i forhold til de forudsætninger statsgarantien bygger 

på. Samtidigt er der en højere fremgang i den private beskæftigelse end forventet tidligere. Her-

til påvirker en nedjustering af renteniveauet forventningen til udviklingen i udskrivningsgrund-

laget i positiv retning.    

 

Forvaltningen vurderer dog ikke, at Økonomisk redegørelse i sig selv indikerer, at forventnin-

gen til udviklingen i udskrivningsgrundlaget peger tilstrækkeligt i retning af, at selvbudgettering 

er et attraktivt valg.   
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5. 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.  

 

I mio. kr.  2016 2017 2018 2019 2020 i alt  

Selvbudgettering i 2016 indtæg-
ter -55,5     5,5   -50,0 

Selvbudgettering i 2017 indtæg-
ter   -7,1     -18,3 -25,4 

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

I alt disponeret vedr. 2017   7,1     18,3 25,4 

   

 

På nuværende tidspunkt er der gået to år siden valget af selvbudgettering for 2016, og i maj 

2018 kendes det endelige resultat. Dog kendes allerede nu de endeligt opgjorte betalingskom-

munefolketal som viser, at folketallet i Furesø Kommune i 2016 ligger 1.179 borgere højere end 

statsgarantien, svarende til 40.175 borgere. De endelige grundværdier er opgjort, endeligt er 

langt hovedparten af ligningsresultaterne også på plads.  

Derfor kan det med rimelig sikkerhed konstateres, at den samlede gevinst vedr. selvbudgettering 

i 2016 udgør ca. 50 mio. kr.  

 

Ved indberetningen af valg af selvbudgettering var det forventede provenu på 55,5 mio. kr., som 

blev udbetalt i 2016 og prioriteret i perioden 2016-2018 som vist i tabellen ovenfor. Det forven-

tes derfor, at der kommer en negativ efterregulering (modregning i tilskud- og udligning) i bud-

get 2019 på 5,5 mio. kr. Dette er indarbejdet i budget 2018-2021.  

 

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. Et år efter beslutningen, og 

to år inden det endelig resultat er kendt, forventes det samlede provenu at udgøre 25,4 mio. kr. 

Derfor er der indarbejdet en indtægt på 18,3 mio. kr. i 2020 som følge af selvbudgettering i 

2017. Indtægten er med til at finansiere budgetoverslagsår 2020 i budget 2018-2021, som vist i 

tabellen ovenfor.  

 

Det samlede provenu der forventes hjemtaget og prioriteret i perioden 2016-2020 udgør 75,4 

mio. kr.    
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6. Vurdering/konklusion  

Beregningerne af det skønnede og dermed forventede provenu ved valg af selvbudgettering 

viser en samlet gevinst på 9,3 mio. kr. jf. tabel 1. Gevinsten fordeler sig dog som et tab i 2018 

på 2,9 mio. kr. og en gevinst i 2021 på 12,2 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, og at det forventede 

provenu er af et omfang, som gør valget af statsgaranti fordelagtig. 

 

Det skal dog understreges, som det er nævnt ovenfor, at det forventede provenu er et skønnet 

tal, der bygger på mange forskellige prognoser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finans-

ministeriet og KL samt forvaltningens egne beregninger.  

 

Omvendt er beregningen det bedste bud, der kan gives på nuværende tidspunkt, givet det grund-

lag, der foreligger nu.  

 

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

forhold til statsgarantien.  

 

Valg af selvbudgettering er domineret af, at det forventede provenu som samlet set forventes at 

udgøre 9,3 mio. kr., først kan udbetales i budget 2020, under forudsætning af, at kommunen 

realiserer et tab i 2018. Sammenholdt med den budgetusikkerhed som selvbudgettering i sig selv 

indbefatter, indstiller forvaltningen valg af statsgaranti.   

 

En afvejning af forsigtighed, hensyn til risiko samt analyse af historiske tal og træfsikkerhed 

peger samlet i retning af, at indtægter fra stat-, tilskud og udligning i 2018 budgetteres ud fra det 

statsgaranterede grundlag.  
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Bilag 1: De bagvedliggende forudsætninger og mekanismer for beregningerne af det for-

ventede provenu (teknisk gennemgang)  

 

1.1 Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune:  

Forskellen i vækstskønnet jf. tabel 1 skyldes, at udgangspunktet for beregningen af statsgaranti-

en for 2018 er den endelige opgørelse af indkomsterne for 2015, som opgøres i maj 2017, tillagt 

den af staten skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget for hele landet fra 2015 til 2017, som 

udgør 10,5 % (statsgarantiprocenten).  

 

Udgangspunktet for beregningen af kommunens eget skøn er opgørelsen af indkomsterne for 

2015 i Furesø Kommune pr. september 2017, samt de foreløbige opgørelser af indkomsterne for 

hhv. 2016 samt KL’s skøn for indkomsterne i Furesø Kommune i 2017 og 2018. Det betyder, at 

statsgarantiberegningen bruger en vækstrate fra 2015 til 2018, der beror på en landstendens, 

mens kommunens egen beregning beror på de endelige afregninger i 2016 for så vidt angår om-

kring 99 % af befolkningen i Furesø Kommune, samt KL’s skøn for årene 2017-2018 for Furesø 

Kommune.  

 

En del af den mertilvækst i udskrivningsgrundlaget, der ikke opfanges i statsgarantien vil skyl-

des, at der har været en befolkningstilvækst i Furesø Kommune i 2016, som er højere end 

landsgennemsnittet, og derfor vil Furesø Kommunes skatteindtægter stige mere end på landplan, 

hertil kommer en relativ gunstigere indkomstudvikling end på landsplan.  

 

Det er vanskeligt at sige, hvor stor en andel af den mertilvækst (som betyder at indkomstskatten 

i 2018 forventes at være 43 mio. kr. højere end statsgarantien), der kan henføres til den nettotil-

flytning i Furesø, der ligger over landgennemsnit. Det er ligeledes uklart, hvordan sammensæt-

ningen af nye tilflyttere og deres indkomster vil påvirke det samlede provenu ved selvbudgette-

ring. Det skyldes, at tilflytning af borgere både påvirker kommunens skattegrundlag – og udlig-

ninger heraf, men også kommunens beregnede udgiftsbehov og dermed kommunens bidrag til 

udligningsordningerne. Dog vil tilvækst i indkomster, der ligger over statsgarantien altid have 

en positiv effekt på provenu af selvbudgettering i tilfælde af valg af selvbudgettering.   

 

Tabel 1: Vækst i udskrivningsgrundlag 

Udskrivningsgrundlag, vækst i % 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Statsgaranti baseret på 2015 afregning 

(statsgaranti) 

                 
3,8  

                 
3,8  

                 
2,8  

                 
3,5  

Beregning baseret på foreløbig 2016 

afregning (selvbudgettering) og statens 

skøn pr september 2017 

                 
3,8  

                 
3,9  

                 
3,1  

                 
3,9  

KL’s vækstrater tager udgangspunkt i et korrigeret udskrivningsgrundlag (skatteregler gældende på tidspunktet for 

udmelding af statsgarantien) og stemmer derfor ikke overens med de vækstrater, som Økonomi- og Indenrigsministe-

riet anvender, hvor der er taget udgangspunkt i et ukorrigeret udskrivningsgrundlag (skatteregler i det pågældende 

ligningsår – indkomståret 2015).  

 

Tabellen viser, at væksten i udskrivningsgrundlaget i Furesø Kommune forventes at være 0,1 

procentpoint højere i 2016 end forudsat i statsgarantien. Væksten i 2017 skønnes at være 0,3 
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procentpoint højere, mens væksten i 2018 skønnes at være 0,4 procentpoint højere end statsga-

rantiberegningen. Dette hænger dels sammen med at Staten har opjusteret forventningerne til 

væksten i udskrivningsgrundlaget siden sommer, og dels at KL forventer et højere udskriv-

ningsgrundlag i Hovedstadsområdet end i hele landet. 

 

Det betyder samlet set, at det skønnede udskrivningsgrundlag i 2018 bliver højere end statsga-

rantien for Furesø Kommune. Den skønnede forskel i provenu i 2018 er 43,4 mio. kr. (Se endvi-

dere tabel 2 nedenfor).  

 

 

Tabel 2: Udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune 

Mio. kr.  Statsgaranti  Selvbudgettering Forskel 

Indkomstskat 2.302.239 2.345.587 34.573 

Udskrivningsgrundlag 9.283.440 9.458.013 174.573 

Skatteprocent 24,8 24,8 0,0 

Kilde: Egne beregninger 

 

1.2 Udligningseffekten af højere udskrivningsgrundlag i Furesø Kommune: 

Når udskrivningsgrundlaget pr. borger i Furesø Kommune bliver relativt højere end landsni-

veauet betyder dette, at Furesø Kommune bliver relativt rigere end en gennemsnitskommune.  

 

I tilskuds- og udligningsberegningen afspejler dette sig i, at Furesø Kommunes strukturelle 

overskud (forskel mellem beregnede skatteindtægter og det beregnede udgiftsbehov) bliver hø-

jere. Det betyder endeligt, at kommunen skal betale relativt mere i landsudligning (61 % af pro-

venu) og hovedstadsudligning (27 % af provenu) samt til kommuner med højt strukturelt under-

skud.  

 

Da de tre udligningsordninger kan tilsammen udløse en modregning i udligning der overstiger 

provenuet fra skattestigningen.  

 

Der er dog en bestemmelse i udligningsloven som betyder, at en kommune der bliver ramt af 

dette, højst kan aflevere 93 % af ekstra skatteprovenu (der træder en såkaldt overudligningskor-

rektion i kraft). Det bevirker, at kommunens bidrag til de tre udligningsordninger korrigeret for 

overudligning giver et samlet bidrag på 39,8 mio. kr. jf. tabel 1 i afsnit 3.  

 

1.3 Befolkningstal:  

Kommunens egen befolkningsprognose fra marts 2016 viser et forventet befolkningstal på 

40.934 borgere pr 1. januar 2018. Denne prognose er baseret på cpr-folketal, og er et udtryk for 

det antal borgere, der er bosat i kommunen.  

 

Til beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene anvendes betalingskommunefolketallet, der er 

et udtryk for det antal borgere, kommunen har betalingsforpligtelse overfor den 1. januar 2018.  
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Kommunens eget skøn for betalingskommunefolketallet er på 40.921 borgere, idet kommunens 

prognose korrigeres for forskellen mellem cpr. og betalingskommunefolketallet pr 1. januar 

2017. Denne forskel udgjorde 13 borgere. 

  

Betalingskommunefolketallet i statsgarantien for 2018 er på 41.043, og er således i udgangs-

punktet 122 borgere højere end kommunens eget skøn.  

 

Forvaltningen har gennemgået kommunens befolkningsprognose medio september 2017 og 

vurderer på den baggrund, at der ikke er belæg for at revurdere forvaltningens prognose fra 

marts 2017, idet tilflytningen i 2017 er sket i det omfang der er forventet. På den baggrund vur-

deres det på nuværende tidspunkt højst sandsynligt at folketallet i statsgarantien vil være højere 

end i kommunens egen prognose.  

 

Dette giver et tab ved selvbudgettering idet kommunens beregnede udgiftsbehov er lavere end 

ved statsgarantiberegningen hvor folketallet er højere. Tabet kan opgøres til 6,4 mio. kr. isoleret 

set.  

 

 

1.4 Afgiftspligtige grundværdier:  

I beregning af kommunens strukturelle overskud og dermed tilskuds- og udligningsbeløbene 

indgår kommunens samlede beskatningsgrundlag. I beskatningsgrundlaget indgår udskrivnings-

grundlaget (indkomstskat) samt de samlede afgiftspligtige grundværdier (grundskyld). 

 

Dermed vil en afvigelse mellem grundværdierne i statsgarantien og kommunens eget skøn også 

have betydning for et skønnet provenu ved valg af selvbudgettering, idet højere grundværdier 

giver højere beskatningsgrundlag og dermed et højere strukturelt overskud i tilskuds- og udlig-

ningsberegningen og endeligt højere bidrag i lands- og Hovedstadsudligning.  

 

Beregningsgrundlaget i budget 2018 hviler på det statsgaranterede grundlag, mens grundlaget i 

selvbudgetteringsberegningen hviler på udtræk fra EjendomsSkatteRegisteret (ESR) ultimo 

august 2016. På baggrund af en gennemgang af registret vurderer forvaltningen ikke på nuvæ-

rende tidspunkt, at grundværdierne vil afvige fra det statsgaranterede niveau, svarende til 13.245 

mio. kr.  

 

Der er derfor ingen effekt på et eventuelt selvbudgetteringsprovenu som følge af afvigelser i 

grundværdierne.     

 

1.5 og 1.6 Effekt af ændrede skøn i udskrivningsgrundlaget (opgjort i budget 2021) 

Hvis det viser sig, at udskrivningsgrundlaget i hele landet og Hovedstadsområdet afviger fra 

statsgarantien påvirker dette også provenuet ved valg af selvbudgettering. Ved beregningen af 

selvbudgetteringsprovenuet i 2018 er dette den dominerende effekt. Fx vil et højere udskriv-

ningsgrundlag i 2018 i forhold til niveauet i statsgarantien betyde, at kommunerne i gennemsnit 

har et beregnet strukturelt underskud, der er relativt lavere end forudsat i statsgarantien. Derfor 

er kommunerne isoleret set relativt rigere end Furesø Kommune, som derfor skal bidrage rela-
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tivt mindre til landsudligningen. Samme mekanisme er gældende ved en ændring i udskriv-

ningsgrundlaget i Hovedstadsområdet, som vil afspejle sig i et ændret bidrag til hovedstadsud-

ligningen.  

 

 

1. Ændring af skøn for udskrivningsgrundlaget for hele landet: 

Skønnet for udskrivningsgrundlaget i statsgarantien for 2017 beror på Økonomi- og Indenrigs-

ministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2017. Her skønnes udskrivningsgrundlaget til 

987,7 mia. kr. Ministeriet har efterfølgende opjusteret skønnet i økonomisk redegørelse i august 

2017 til 990,6 mia. kr.  

 

En opjustering af udskrivningsgrundlaget på knap 3 mia. kr. betyder, at kommunernes struktu-

relle underskud bliver mindre og kommunerne bliver relativt rigere i forhold til Furesø Kom-

mune, der dermed skal bidrage med 4,2 mio. kr. mindre i landsudligning jf. oversigtstabellen 

ovenfor.  

 

2. Ændring af skøn i udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet 

Skønnet i udskrivningsgrundlaget for Hovedstadsområdet i statsgarantien beror på statens ende-

lige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2015 tillagt en vækstrate fra 2015 til 2018 for 

hele landet. KL’s skøn for udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet beror på skattekørsler 

for udskrivningsgrundlaget for 2016 for kommunerne i Hovedstadsområdet fremskrevet til 

2018 niveau.  

 

Idet væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2015 til 2016 er højere i Hovedstadsområdet end for-

udsat i statsgarantien vil niveauet i 2017 også være højere i beregning af selvbudgettering i for-

hold til statsgarantien. KL vurderer herudover, at væksten vil være højere i perioden 2016-2018 

end statsgarantiberegningen forudsætter. På den baggrund er det KL’s vurdering, at udskriv-

ningsgrundlaget i Hovedstadsområdet, vil være på 402,9 mia. kr. og dermed ligge 4,2 mia. kr. 

højere end skønnet i statsgarantien, jf. tabel 4 nedenfor.   

 

I tilskuds- og udligningsberegningen betyder dette isoleret set, at kommunerne i Hovedstadsom-

rådet i gennemsnit bliver relativt rigere i forhold til Furesø Kommune (pga. et relativt mindre 

strukturelt underskud). Derfor skal Furesø Kommune bidrage relativt mindre til hovedstadsud-

ligningen, svarende til 7,4 mio. kr. oversigttabellen ovenfor.  

 

Tabellen nedenfor opsummerer de niveauer for hhv. statsgaranti og selvbudgettering, der er 

anvendt i beregningerne og beskrevet ovenfor.  
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Tabel 4: Udskrivningsgrundlag og væsentlige vækstrater 

    I mia. kr.  I mia. kr. og % 

    

2015 (ende-
lig afregning) 

2018 

Furesø 
Kommunes 
eget skøn 

2018 

Vækst 
2015-2018 

Hele landet 
Statsgaranti 893,881 987,738  10,5 

Selvbudgettering 893,881 990,591 990,591 10,8 

Hovedstadsområdet 
Statsgaranti 360,812 398,698  10,5 

Selvbudgettering 360,812 402,895 402,895 11,7 

Furesø Kommune 
Statsgaranti 8,401 9,283  10,5 

Selvbudgettering 8,401 9,458 9,458 12,6 

Kilde: KL’s tilskudsmodel samt Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding 

  

1.7 Teknisk afgivelse i nettodrift- og anlægsudgifterne i hele landet samt regulering af Furesø 

Kommunes sociale og demografiske kriterier 

I beregningen af tilskuds- og udligningsbeløbene afviger metoden for opgørelse af de samlede 

nettodrift- og anlægsudgifter i henholdsvis budget (statsgaranti) og regnskabssituationen (selv-

budgettering). KL’s skøn inddrager kommunernes regnskaber for 2016 i deres skøn for vurde-

ringen af de endelige udgifter i regnskab 2018, mens udgifterne der ligger til grund for statsga-

rantien teknisk fremskrives af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af kommunernes 

budgetter for 2017.  

 

De lavere nettodrifts- og anlægsudgifter i regnskabssituationen i hele landet medfører, at færre 

midler fordeles via landsudligningen, og at en højere andel af bloktilskuddet fordeles som stats-

tilskud via folketal. Denne effekt skønnes at give en gevinst for Furesø Kommune i efterregule-

ringen vedr. selvbudgettering for 2018.  

 

En anden faktor der påvirker efterreguleringen vedr. selvbudgettering er, at der er forskel på, 

hvordan Social- og Indenrigsministeriet beregner kommunens udgiftsbehov som følge af flere 

borgere/ændret befolkningssammensætning sammenlignet med det talgrundlag, der anvendes i 

efterreguleringen vedr. selvbudgettering tre år efter.  

 

Disse to faktorer skønnes samlet set at give en positiv efterregulering svarende til 0,4 mio. kr. jf. 

pkt. 1.7 i tabel 1 ovenfor.  

 

1.7 Balancetilskudseffekten 

Den sidste effekt, der kan påvirke provenuet, ved selvbudgettering er balancetilskudseffekten. 

Størrelsen af denne afhænger dels af, hvor mange kommuner, der selvbudgetterer, og dels af, i 

hvor høj grad kommunerne rammer rigtigt. Det skyldes, at når kommunerne samlet set efterre-

guleres i 2021, som følge af selvbudgettering i 2018, vil kommunernes økonomi ikke være i 

balance. Kommunerne får derfor et balancetilskud, som modsvarer reguleringen. Mens efterre-

guleringen udelukkende rammer de kommuner, der har selvbudgetteret i 2018 vil balancetil-
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skuddet derimod blive fordelt på alle kommuner som et statstilskud, der fordeles efter andelen 

af det samlede folketal.  

 

Der er i beregningen af det forventede provenu ved valg af selvbudgettering for Furesø Kom-

mune ikke taget højde for balancetilskudseffekten, idet det ikke er klart, hvor mange kommuner 

der vælger selvbudgettering – og om kommunerne samlet set foretager det rigtige eller forkerte 

valg. Den samlede balancetilskudseffekt vil være større jo flere kommuner, der selvbudgetterer 

– og samtidigt foretager et korrekt valg.  

 

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

2018 primo marts 2017. Befolkningsprognosen blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i 

marts 2017, og danner udgangspunkt for flere dele af budget 2018-2021. Tabel 10.1 nedenfor 

viser befolkningsprognosen for 2017 samt de budgetforudsætninger, der er indarbejdet i vedta-

get budget 2018-2021.  

 
Tabel 10.1: Befolkningsprognoser og budgetforudsætninger 2018-22 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Befolkningsprognose 2017 (pr. marts 2017) 40.934 41.228 41.738 42.450 42.817 

 

På udgiftssiden giver den nye prognose anledning til at regulere de budgetområder, hvor ud-

giftspresset kan henføres til udviklingen i antal borgere og deres demografiske sammensætning.  

 

En helt særlig problemstilling vedrører derfor korrektioner af budgetrammerne, som følge af 

ændringer i befolkningssammensætningen. Befolkningsprognosen for 2017 viser helt særligt, at 

der er en stor stigning i tilgangen af børn og unge i daginstitutions- og skolealderen. Dette har 

givet anledning til væsentlige korrektioner af budgetrammerne på driften og i investeringspro-

grammet for 2018-2021. Dette er beskrevet særskilt i afsnit 6 og afsnit 15.  

 

Befolkningsudviklingen har ligeledes betydning for kommunens indtægter. Dels betaler nye 

borgere skat, og bidrager dermed til kommunens skatteindtægter og dels påvirker antallet af 

borgere og deres sociale profil kommunens beregnede udgiftsbehov i tilskuds- og udligningssy-

stemet. Den demografiske udvikling er dermed med til at fastlægge kommunens bidrag til lands- 

og hovedstadsudligning. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 9 ovenfor.   
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11 – Aftale om Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 
Den 27. oktober 2016 indgik KL og regeringen en aftale om moderniserings- og effektivise-

ringsprogrammet for 2017. Aftalen er en opfølgning på sommerens økonomiaftale for 2017. Her 

blev KL og regeringen enige om at afskaffe omprioriteringsbidraget samtidig med, at der i ste-

det oprettes et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP). De økonomiske konsekven-

ser af afskaffelsen af omprioriteringsbidraget indgik i vedtaget budget 2017-2020, idet der i 

beregningen af indtægterne for 2017 og overslagsår var indregnet, at kommunernes bidrag til 

omprioritering ikke indgår i opgørelsen af statstilskuddet til kommunerne. Virkningerne af om-

prioriteringsbidraget videreføres derfor automatisk i budget 2018-2021.   

 

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forventes at frigøre 1 mia. kr. i kommunerne 

hvert år i perioden 2017-2021. Dette svarer til 7,1 mio. kr. årligt i Furesø Kommune.  

 

For 2018 er det aftalt at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet videreføres, samtidigt 

med at der er peget på initiativer, der udmønter 1 mia. kr. i 2018 og frem.  

Af aftalen fremgår yderligere, at halvdelen af provenuet anvendes til en bred prioritering i den 

offentlige sektor, hvilket betyder, at bloktilskuddet til kommunerne i 2018 er nedjusteret med 

0,5 mia. kr. på landsplan, svarende til 3,5 mio. kr. i Furesø Kommune.  

For at frigøre Furesø Kommunes andel af de ressourcer, der er forudsat i aftalen har Furesø 

Kommune allerede igangsat en række initiativer som er vist i tabellen nedenfor.  
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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 2018 er det kommunale udgiftsloft for 2018, således 

som dette er vedtaget af Folketinget. Det kommunale udgiftsloft i 2018 ligger stort set på niveau 

med kommunernes budget 2017. Baggrunden for, at udgangspunktet ligger tæt på kommunernes 

budget for 2017, er, at det kommunale udgiftsloft i 2018 fremkommer ved at nedkorrigere ud-

giftsloftet for 2017 med 0,5 mia. kr. jf. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP), 

og kommunerne i efteråret 2016 lagde et budget 2017, der ligeledes var 0,5 mia. kr. under den 

aftalte serviceramme i 2017. 

Især to forhold har afgørende betydning for servicerammen i 2018. For det første løftes kom-

munernes serviceramme med 0,8 mia. kr. i forhold til det vedtagne udgiftsloft for 2018. For det 

andet medfører nedjusterede forventninger til pris- og lønudviklingen i 2017, at udgangspunktet 

for serviceudgifterne i 2018 skal nedjusteres med -0,7 mia. kr. De nedjusterede forventninger til 

pris- og lønudviklingen i 2017 ændrer ikke på forholdet mellem det aftalte niveau i 2017 og 

2018, da nedjusteringen påvirker begge år. 

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 2018 

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 bliktilskud 

bliver nedjusteres, hvis kommunerne overskrider servicerammen under et.  

Definition af serviceudgifter: 

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 2018 

I 2018 er den beregnede serviceramme for Furesø Kommune opgjort til 1.912,3 mio. kr. I det 

foreliggende budgetforslag for 2018 er serviceudgifterne inkl. ændringer opgjort til 1.924,0 mio. 

kr. Serviceudgifterne ligger dermed 11,7 mio. kr. over den beregnede ramme. Dette er dog un-

der forudsætning af, at forslag til korrektioner, der er indarbejdet i budget 2018-2021 vedtages. I 
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forhold til den opgjorte serviceramme fremlagt ved 2. behandlingen i Økonomiudvalget er der 

sket en justering på 0,6 mio. kr. som følge af de ændringsforslag der fremgår af sagens bilag A.   

Tabel 12.1 – Opgørelse af serviceramme 

Mio kr.  

Vejledende 
serviceudgifts-
ramme jf. KL's 

udmelding  
(G. 1.12) 

Budget 2018 

Serviceudgifter 
 

1.898,7 

Ændringer 
 

24,6 

Serviceudgifter i alt 1.912,3 1.924,0 

Overskridelse i forhold til vejledende serviceudgiftsramme 
 

11,7 

 

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

og regnskab i forhold til den udmeldte serviceramme fra KL i perioden 2007 – 2018. 

 
 
Figur 12.1 – Udviklingen i serviceudgifter 

 

 

 

 

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 2018. Budgetloven giver imidlertid Økonomi- og indenrigsministeren bemyn-
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digelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke 

har udvist en passende budgetadfærd. 

En eventuel regnskabssanktion i 2018 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.). 

 

Bemærkninger til udviklingen i serviceudgifter: 

I 2012 blev servicerammen hævet i forhold til 2011, da der skete en omlægning af kommunernes 

udgifter til sundhed. Grundbidraget blev fjernet, mens med-finansieringsudgifterne steg tilsva-

rende. Samtidig udgik indtægterne fra den centrale refusionsordning i opgørelsen af servicer-

ammen, hvilket hævede den samlede ramme. På landsplan blev den samlede ramme hævet med 

9,3 mia. kr. 

Faldet i servicerammen for 2013 i forhold til 2012 skyldes, at kommunens udgifter til aktivitets-

bestemt medfinansiering (sundhedsområdet) fra 2013 ikke indgår i beregningen af serviceram-

men. På landsplan blev servicerammen for 2013 sænket med 8,9 mia. kr. 

13 – Pris- og lønfremskrivning 
 

Den kommunale pris- og lønudvikling der ligger til grund for kommunens budget følger KLs 

budgetvejledning for 2018. 

 

Lavere pris- og lønskøn 2016-2017. 

Pris- og lønskønnene for 2017 og frem er sænket i forhold til de seneste skøn fra marts 2017.  

 

Faldet i lønskønnet skyldes en lavere udmøntning fra privatlønsværnet pr. 1. oktober 2017 end 

forventet. Den lavere udmøntning skyldes dels, at den private lønudvikling er blevet lavere end 

forventet, dels at den kommunale lønudvikling har været højere end forventet. 

 

Det er primært prisudviklingen for øvrige tjeneste ydelser, der har bidraget til den lavere prisud-

vikling. Det lavere skøn for prisudviklingen for øvrige tjenesteydelser kan bl.a. henføres til en 

svagere prisudvikling i anden halvdel af 2016. 

 

Lavere pris- og lønskøn 2017-2018.  

Der er på lønsiden et markant fald i skønnet fra 2,50 pct. til 1,52 pct. Faldet i lønskønnet i for-

hold til marts-skønnet skyldes for 0,32 pct.points vedkommende udmøntningen fra privat-

lønsværnet pr. 1/10 2017 på -0,60 pct., der var skønnet til -0,17 pct. i marts. Udmøntningen har 

9 måneders mereffekt i 2018 i forhold til 2017. Resten af faldet i lønskønnet for 2017-2018 

skyldes bl.a., at der i forbindelse med økonomiaftalen er taget højde for, at den kommunale 

lønudvikling målt siden 2008 ligger noget højere end den private. 

 

 

Lidt højere pris- og løn skøn i overslagsårene 2019 – 2021. 

I overslagsårene 2019-2021 er KL's skøn for pris- og lønudviklingen 2,5 pct. Det er et løft på 

0,1 pct.point i forhold til skønnene i marts 2017. Skønnet for prisudviklingen på 2,16 pct. er lidt 

højere end i marts, og for lønudviklingen er der med 2,6 pct. tale om et løft på 0,1 pct. Det nye 

lønskøn tager afsæt i skønnet for den private sektors lønudvikling i 2018 på 2,8 pct. i Økono-

misk Redegørelse, maj 2017. Redegørelsen indeholder ikke skøn for 2019 og efterfølgende år. 

 

file://///S-FILSRV01-V/ShowBaseDoc.aspx%3fschultzlink=bv2018g1-1
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Budgetlægning 2018 – 2021 ift. totalbudget 

 KL melder i marts og igen i juni 2017 de nye pris- og lønskøn ud for perioden 2016 – 2021.  

 Prisregistret i kommunens økonomisystem tilrettedes efterfølgende med de nye skøn for 

perioden 2016 - 2021.  

 Prisregistret tilrettes også bagud, dvs. at fremskrivningen for 2016 til 2017 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 2018 - 2021, der blev vedtaget i 

oktober 2016, 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 sam-

let nedjustering af det vedtagne driftsbudget for 2018 på 14,8 mio. kr. (netto).   

  

Skønnene for hele perioden (2016 – 2021) er, som tidligere nævnt, sænket ift. de udmeldte skøn 

fra marts 2017.  

 
Tabel 13.1 – KLs skøn 

Art KLs skøn 

marts 2017 

2017 - 2018 

KLs skøn 

juni 2017 

2017 - 2018 

Løn 2,50 1,52 

Varekøb 1,02 1,19 

Tjenesteydelser 2,35 1,90 

Overførsler 1,51 1,43 

Indtægter 2,38 1,72 

 

 

P/L puljer i overslagsårene 2019 – 2021 

Budgettet for overslagsårene er som udgangspunkt opgjort i 2018-priser. Herudover er afsat 58 

mio. kr. i 2019, 116 mio. kr. i 2020 samt 178 mio. kr. i 2021 til pris- og lønstigninger i overens-

stemmelse med KL’s pris- og lønskøn. 
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14 – Investeringspulje 
Med budgettet for 2015-18 besluttede Byrådet nogle nye principper for anvendelsen af kommu-

nens opsparede kassebeholdning. Dels har Byrådet besluttet, at der strukturelt skal sikres en 

gennemsnitlig kassebeholdning på 2.000 kr. pr. borger svarende til ca. 80 mio. kr. til at håndtere 

uforudsete udfordringer og beskytte kommunens økonomi mod eventuelle risici. Dels at den 

resterende del af kassebeholdningen skal afsættes til en såkaldt ”investeringspulje”. Der blev 

dermed lagt et nyt og mere langsigtet strategisk spor ud for kommunens fremtidige styring og 

udvikling, hvor effektiviseringer og investeringer går hånd i hånd.  

Den grundlæggende præmis er, at det kan svare sig at investere i nye og moderne løsninger – 

herunder også human kapital – med en målsætning om, at dette på sigt giver bedre, billigere og 

smartere løsninger og at kommunen dermed på sigt leverer mere og bedre service for de samme 

midler.    

Investeringspuljen er prioriteret i perioden 2015-2021 som vist i tabel 14.1. Tabellen viser alene 

investeringer på anlæg, hvor der samlet siden 2015 er prioriteret knap 400 mio. kr.  

 

Tabel 14.1 – Prioriterede projekter finansieret af investeringspuljen i 2015-2020 i løbende priser 

 

Den samlede opgørelse af investeringspuljen er vist i tabellen nedenfor. Heraf fremgår, at puljen 

ultimo 2021 vil udgøre ca. 20 mio. kr. inkl. potentialer der skaber råderum.   

Regnskab 

2015

Regnskab 

2016

Forventet 

regnskab 

2017 

inkl. 

overførsler

Budget 2018

inkl. 

forventede 

overførsler 

fra 2017

Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 I alt 2015-

2021

Rådhusprojektet - udgifter (ØU 101) U 9.472 48.356 53.296 1.800 112.924

Rådhusprojektet - indtægter (ØU 101) I -14.000 -14.000

Flytning af jobcentret (ØU 201) U 6.100 6.100

Køb af grund 5.000 5.000

Køb af posthusejendom i Værløse 4.081 4.081

Køb af bygmarkskolen U 8.377 15 8.392

Tilbagekøb af Domea (ØU 102) U 10.500 10.500

Etablering af institution i Farum Nord (BSU 100) U 580 1.169 8.000 14.451 24.200

Etablering af institution i Hareskovby (BSU 101) U 416 1.500 26.184 28.100

Kapacitetstilpasning i Farum - 100 nye pladser - Værløse 66 nye pladser U 14.100 14.100

Ny daginstitution i Sydlejren U 7.000 19.500 27.000 53.500

Stavsholtskolen - Turbodragen U 5.000 5.000

Søndersø Skolen U 2.000 2.000

Ny hal ved Søndersøskolen - merbevillinger (KFIU 102) U 3.600 3.600

Kunstgræsbaner m.v.  (KFIU 103) U 2.900 2.900

Etablering af åbne biblioteker (KFIU 105) U 2.998 500 3.498

Magasin til Furesø Museum (KFIU 106) U 416 416

Vejforlængelse - Hørmarken/Slangerupvej (MPT 203) U 638 295 3.817 4.750

Vejvedligeholdelse Ballerupvej (MPT 200) U 1.297 1.900 3.197

Genopretning af kommunens bygninger (MPT 119) U 8.000 2.280 20.000 10.000 10.000 10.000 60.280

PCB-indsats - Solvangskolen (MPT 122) U 10.664 45.499 16.637 72.800

PCB-indsats - Ll. Værløse Skole m.fl. (MPT 123) U 792 1.253 11.247 7.300 20.592

Udbygning af flyvestationen (MPT 205) U 1.000 1.000 2.000

Udbygning af flyvestationen (MPT 205) I -15.000 -17.500 -17.500 -50.000

Bygningsopretning - klimaskærm/energioptimeringer (MPT 124) U 807 1.893 13.350 16.050

I alt U 39.604 117.021 118.670 76.535 18.650 19.500 10.000 399.980

Opgørelse af investeringspuljen i perioden 2015-2021 (pr. 5. oktober  2017)
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Opgørelsen tager udgangspunkt i den likviditet, der lovpligtigt er indberettet til Økonomi- og 

Indenrigsministeriet ultimo 2016 (nr. 1 i tabellen). Heri tages der højde for, at der jf. Byrådets 

beslutning minimum skal være 80 mio. kr. i kassebeholdning (nr. 3 i tabellen)   

 

Det fremgår af regnskab 2016, at der var et forbrug af de opsparede midler på 44,8 mio. kr. i 

2016. Der skal korrigeres for likviditetsvirkningen af dette forbrug som følge af betalings-

strømme, og det faktum at likviditetsvirkningen af forbruget først har fuld virkning et år efter, at 

midlerne er brugt. Antages det derfor, at forbruget foregår jævnt over året betyder det, at gen-

nemsnitslikviditeten frem mod 1. januar 2018 vil falde med 22,4 mio. ud over det træk, der ind-

går i likviditeten pr. 31.december 2016 jf. punkt 2 i tabellen nedenfor. 

 

Det fremgår herudover, at forbrug af de opsparede midler, jf. budgetopfølgning II-2017 forven-

tes at udgøre 164 mio. kr. i 2017 (nr. 5 i tabellen).  Endeligt forventes Forsyningen at have et 

tilgodehavende på 6,7 mio. kr. i 2021 (nr. 4 i tabellen).   

 

Alt dette betyder, at investeringspuljen primo 2018 forventes at udgøre 45 mio. kr. (nr. 6 i tabel-

len).   

 

I budget 2018-2021 udgør forbrug af investeringspuljen 104,9 mio. kr. (nr. 8 i tabellen).  Dertil 

kommer forventede overførsler fra 2017 til 2018 på 30,0 mio. kr. jf. budgetopfølgning II-2017 

(nr. 7 i tabellen).  

 

Omvendt opspares der midler i budget 2018-2021 svarende til 109,9 mio. kr. (nr. 9 i tabellen), 

når der er taget højde for udgifter der er finansieret af investeringspuljen. Samlet set betyder det, 

at investeringspuljen – der består af likvide midler, der ligger ud over de 80 mio. kr. – ultimo 

2021 forventes at udgøre 20,2 mio. kr. (nr. 10 i tabellen).  

 
Tabel 14.2 – Opsparede midler/investeringspulje 

 
 
 

  

1 Gennemsnitlig kassebeholdning pr. 31/12-2016 304,4

2 Virkning af forbrug i 2016 (gennemslag på gennemsnitslikviditet) -22,4

3 Vedtaget minimumskassebeholdning (jf. Finansiel Strategi - dec. 2014) 80,0

4 Mellemværende med forsyningsområdet (forventet ultimo 2021)  6,7

5 Forventet forbrug 2017 (jf. BO II-2017) -163,5

1+2-3+4+5 =

6
Forventet investeringspulje pr 1/1 2018 45,2

7 Forventet forbrug af overførsler af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 -30,0

8 Forventet forbrug investeringspulje 2018-2021 (-) -104,9

9 Forventet bevægelser på kassebeholdning (netto) 2018-2021 (+) 109,9

6+7+8+9 =

10
Investeringspulje ud over 80,0 mio. kr. ultimo 2021 20,2

Forventet forbrug af de opsparede midler/investeringspuljen  
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15 – Anlæg 
I forhold til anlægsbudgettet tages udgangspunkt i det allerede vedtagne anlægsbudget 2017-20 

og den indgåede budgetaftale for 2017-18.  

 

I Totalbudgettet forelægges den samlede anlægsramme for 2018-2021. Det skal i den forbindel-

se bemærkes, at anlægsrammen og anlægsoversigten, der forelægges sammen med budget 2018-

2021 er prioriteret i forhold til den samlede økonomiske balance. 

  

Der er afsat 78,5 mio. kr. (netto) i 2018, 57,6 mio. kr. (netto) i 2019, 44,6 mio. kr. (netto) i 2020 

og 34,3 mio. kr. (netto) i 2021.  

 

Tabel 15.1 nedenfor viser de samlede anlægsudgifter for perioden 2018-2021 som indgår i bud-

get 2018.  

 
Tabel 15.1 – Anlægsudgifter i 2018-2021  

 
 

Tabel 15.1 viser, at Furesø Kommune i perioden 2018-2021 gennemfører investeringer for knap 

322 mio. kr. (brutto). Herudover budgetteres med indtægter fra salg af grunde og ejendomme 

primært i forbindelse med udviklingen af Flyvestationen og gennemgangen af kommunens 

ejendomsportefølje samt statslig medfinansiering på i alt 101 mio. kr.   

 

Ekstraordinære høje anlægsinvesteringer i 2018 - Øget behov for investeringer på dagtilbuds- 

og skoleområdet   

Mange nye borgere vil i de kommende år bosætte sig i Furesø. Mange af de ny borgere er unge 

familier, der kommer med børn eller vil stifte familie i løbet få år. Furesø Kommune havde en 

befolkningsvækst på 2,8 pct. fra 2015 til 2016 og i den kommende periode fra 2017-21 forven-

tes en befolkningsvækst på 4,5 pct.  Den demografiske udvikling lægger derfor et pres på kom-

munens anlægsinvesteringer i de kommende år.  

 

Det betyder, at der i anlægsbudgettet for de kommende år er et historisk højt fokus på dagtil-

budsområdet. Det gælder både byggeri af nye institutioner, men også tilpasning, udvidelse og 

vedligeholdelse af de eksisterende. Der er i anlægsprogrammet afsat op mod 90 mio. kr. til dette 

formål i perioden 2018-21.  

 
I budgetforudsætningerne i det forgangne år samt det to-årige budgetforlig hvilede en del af 

anlægsbudgettet på lukning og salg af en håndfuld institutioner. Dette er som bekendt ikke sket, 

og der er truffet en ny politisk beslutning om en række nye forløb i tæt dialog med forældre og 

medarbejdere. Det betyder, at den økonomiske forudsætning på en række indtægter er væk og 

må forventes at blive mødt af en række nye behov i stedet.  

Hele 1.000 kr. / 2018-priser

Korrigeret 

budget

2018 

Ændrings-

forslag til 

2018

Budget 2018 Budget

 2019

Budget

 2020

Budget 

2021

a b c=a+b d e f

Det skattefinansierede område: U/I

Anlægsudgifter - brutto U 101.524 5.405 107.429 106.603 69.079 39.250

Anlægsindtægter I -47.417 17.417 -30.000 -43.317 -22.500 -5.000

Anlægsudgifter - netto N 54.107 22.822 77.429 63.286 46.579 34.250

heraf udgør investeringspuljen U 46.600 14.300 60.900 50.150 37.000 10.000

heraf udgør investeringspuljen I -29.000 14.000 -15.000 -31.500 -17.500 0

"Ordinær anlæg" (ekskl. inv. pulje) U 54.924 -8.895 46.529 56.453 32.079 29.250

"Ordinær anlæg" (ekskl. inv. pulje) I -18.417 3.417 -15.000 -11.817 -5.000 -5.000
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Midlertidig finansiering af investeringer fra ”puljer” i 2018  

Som følge af det historisk høje og ekstraordinære investeringsbehov på dagtilbudsområdet er 

der i det fremlagte anlægsprogram for 2018-21 taget udgangspunkt i at anvende dele af vores 

allerede afsatte anlægspuljer bedst muligt til disse formål.  

 
Det samlede anlægsprogram samt beskrivelser af alle anlægsforslag er vedlagt i bilag 4a til sa-

gen.      

16 – Budgettering af 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). I budgetforslaget for 

2018 og budgetoverslagsårene er budgetteret med en låneoptagelse på 19 mio. kr. i 2018, samt 

32 mio. kr. i 2019, og 17 mio. kr. i 2020 og 2021. Der er i budgettet udgifter til renter og afdrag 

vedrørende lån optaget i 2011 og frem. 

 

Renter 

Under renteindtægterne er der indtægter fra kommunens obligationsbeholdning. Det kan anfø-

res, at renteindtægten fra obligationsbeholdningen er budgetlagt med udgangspunkt i kommu-

nens nuværende obligationsbeholdning, som kommunen pt. selv forvalter. Endvidere er medta-

get et forventet afkast af den del af beholdningen, som kommunen siden 1. juli 2013 har over-

draget til 3 porteføljemanagere. 

 

Ved udgangen af august måned 2017 har Furesø Kommune i alt overdraget ca. 370 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 pr. mail den 24. august 2016 modtaget Social- og Indenrigsministeriets 

imødekommelse af kommunens ansøgning om låneomlægning af det oprindelige statslån.   

 

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 

årlig rente på 1,251 pct. Omlægningen skete fra 1. september 2016 og udløber 1. september 

2040. 
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De økonomiske konsekvenser heraf er indarbejdet i Totalbudget 2018-2021. Tabellen nedenfor 

sammenligner det nye lån i KommuneKredit med det tidligere statslån, der blev optaget i for-

bindelse med indgåelsen af Furesøaftalen i 2011.  

Tabel 16.1: Nyt lån - Kommunekredit 
Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022 

Renter 30.132 28.957 27.768 26.563 25.346 

Afdrag  93.454 94.628 95.818 97.022 98.238 

Ydelse 123.586 123.586 123.586 123.586 123.586 

Restgæld 2.350.127 2.255.499 2.159.681 2.062.659 1.964.418 

 

Nedenfor er vist forskellen mellem statslån optaget i 2011 samt lån optaget i 

KommuneKredit 2016. 
 
Tabel 16.2: Renter og afdrag – Statslån 
Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Renter 52.647 50. 887 48.888 46.946 

Afdrag 84.511 86.370 88.270 90.212 

Ydelse i alt 137.158 137.158 137.158 137.158 

     Tabel 16.3: Renter og afdrag – Nyt lån (Kommunekredit) jf. gældsbrev af 25.8.2016  

Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Renter (1,25%) 30.132 28.967 27.768 26.563 

Afdrag 93.454 94.628 95.818 97.022 

Ydelse i alt 123.586 123.586 123.585 123.586 

     Tabel 16.4: Forskel mellem statslån og nyt lån optaget i Kommunekredit  
 Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Renter - statslån 52.647 50.887 48.888 46.946 

Renter - nyt lån 30.132 28.967 27.768 26.563 

Forskel – renter -22.515 -21.831 -21. 201 -20.383 

Afdrag - statslån 84.511 86.370 88.270 90.212 

Afdrag -nyt lån 93.454 94.628 96.818 97.022 

Forskel – afdrag 8.943 8.258 7.458 7.548 

Samlet besparelse -13.572 -13.572 -13.573 -13.572 

 

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

statslånet før modregning i særtilskud.  

Budgettering af renter 

Tabel 16.5: Budgettering af renter 
 Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Udgifter 32.507 31.873 31.601 30.827 

Indtægter 9.350 7.750 7.730 7.630 



 

47 
 

 

Renteudgifterne vedrører primært renter på Kommunens langfristede gæld.  

Det samlede budget til renteudgifter i 2018 fordeles således: 

 

Hele 1.000 kr. 2018 

Renter - lån optaget i KommuneKredit 30.132 

Renter – lån optaget i 2011 55 

Renter – lån optaget i 2012 49 

Renter – lån optaget i 2013 19 

Renter – lån optaget i 2014 26 

Renter – lån optaget i 2015 63 

Renter – lån optaget i 2016 51 

Renter lån optaget i 2017 290 

Renter – lån vejbelysning 540 

Øvrige renteudgifter (selvejende inst. / grundskyld) 1.282 

I alt 32.507 

 

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

2016 er optaget til fast rente i 5 år. Renten vedr. låneoptagelse i 2017 forventes at udgøre ca. 2 

%.  Kommunens øvrige renteudgifter vedrører kommunens gæld til renovationsområdet, forven-

tede udgifter vedr. tilbagebetaling af renter i forbindelse med afgørelser fra SKAT om nedsæt-

telse af grundskyld samt udgift 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: 

Hele 1.000 kr. 2018 

Renteindtægter af likvide og deponerede midler 6.400 

Renteindtægter vedrørende ydede lån til betaling af 
ejendomsskatter 

2.600 

Øvrige renteindtægter 350 

I alt 9.350 

 

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 vedr. kommunens obligationsbeholdning forventes at udgøre 

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

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

vedrører kommunens tilgodehavende i Spildevand A/S, samt diverse andre renteindtægter. 

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

mod 2021.  

Budgettering af afdrag på lån 

I 2018 budgetteres med en samlet udgift til afdrag på kommunens langfristede gæld på ca. 98 

mio. kr. 

 

Hele 1.000 kr. 2018 

Afdrag - lån optaget i KommuneKredit 93.453 

Afdrag – lån optaget i 2011 673 

Afdrag – lån optaget i 2012 585 

Afdrag – lån optaget i 2013 194 

Afdrag – lån optaget i 2014 272 

Afdrag – lån optaget i 2015 415 

Afdrag – lån optaget i 2016 518 

Afdrag - Lån optaget i 2017 400 

Afdrag – lån vejbelysning 1.259 

Øvrige afdrag (selvejende institutioner) 204 

I alt 97.972 

 

De budgetterede afdrag vedrører lån i KommuneKredit, og afdrag på lån optaget i 2011 -2016, 

som svarer til tilbagebetalingsplanen på de optagne lån. Fra 2017 og frem er afdrag på lån op-

gjort i forhold til en forventet lånoptagelse på 19 mio. kr. i 2018 faldende til 32 mio. kr. i 2019, 

og 17 mio. kr. i 2020 og 2021. Dertil kommer forventede afdrag vedr. det selvejende plejehjem 

Ryetbo samt til lånet vedrørende overtagelse af vejbelysning fra DONG.  
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17 – Byrådets temadrøftelser 
Idet der er indgået et toårigt budgetforlig, har indholdet i de budgetseminarer, som Byrådet tra-

ditionelt har afholdt i de tidlige års budgetprocesser, været anderledes i processen for 2018. 

Forvaltningen lagde i tidsplanen for budget 2018 i stedet lagt op til, at forvaltningen afholder et 

”åbent hus” arrangement for Byrådet forud for Byrådets møde 28. juni 2017. Her var der mulig-

hed for at drøfte budgetanalyser og udvalgte emner i forhold til kommunens budget, herunder 

aftalen om kommunernes økonomi for 2018. Temadrøftelsen blev afholdt den 28. juni hvor 

ovenstående emner blev gennemgået.   

Herudover blev der afholdt en temadrøftelse den 1. september 2017 fra kl. 13-18 med efterføl-

gende middag. Formålet var, at Byrådet med udgangspunkt i forvaltningens budgetforslag 2018-

2021 vurderede behovet for tilpasninger af budgettet og mulighederne for nye initiativer.  

18 – Høringsproces 
Der er tale om toårig budgetaftale for 2017-18. Budgettet har været i offentlig høring i perioden 

d. 11. september til d. 24. september hos høringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet 

samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, skoler, foreninger og borgere samt organisationer 

m.fl.). Der er i alt indkommet 9 høringssvar fra disse interessenter, som er fremsendt til Byrådet. 

Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Herudover er MED-udvalg inddra-

get efter Byrådets 1. behandling af budgettet, hvilket er håndteret i kommunens eget MED-

system. Hoved-MED har haft lejlighed til at fremlægge deres synspunkter overfor Økonomiud-

valget.  

19 - 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.  

Forvaltningen har – i forlængelsen af arbejdet med budgetanalyser – ligeledes udarbejdet et 

nøgletalskompendium, der er udleveret til Byrådets temadrøftelse den 28. juni 2017.  

Kompendiet skal ses som et yderligere supplement til budgetanalyserne og øvrigt budgetmateri-

ale.    

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. Relevante 

nøgletal indgår i de budgetanalyser, der er forelagt udvalgene i juni 2017 og indgik i det samle-

de materiale på Byrådets temadag den 28. juni 2017.  

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.  
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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

