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BILAG 6 

Opfølgning på budgetanalyser 

 

I juni 2017 blev der fremlagt en række budgetanalyser for fagudvalgene samt 

drøftet i Byrådet. På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene, anbefaler 

forvaltningen, at der følges op på en række af analysernes indhold/resultater. De 

udvalgte analyser har det til fælles, at de har et tværgående sigte for dele af 

kommunes borgere eller har et decideret overlap i opgaveløsningen. Alle 

budgetanalyserne kan når som helst tages op til yderligere drøftelse og 

behandling i de enkelte fagudvalg.  

 

Temaanalyserne vil have fokus på samarbejdsflader mellem de enkelte 

fagområder samt opgaver, hvor der potentielt er overlappende løsninger, og 

hvor der potentielt kan være ressourcer, der kan anvendes til andet formål.  

 

Der er 3 hovedkategorier for disse tema-analyser: 

1) Opfyldelse af visionen om at understøtte selvhjulpne borgere og stærke 

fællesskaber 

Herunder et stærkt fokus på voksenspecialområdet, muligheden for at 

tilbyde udeboende bedre og billigere tilbud i kommunen, etablering af 

rådgivningscafe, sammenhæng i misbugsbehandlingen mv. 

2) Bedre sammenhæng og tværfaglighed på hele børneområdet, særligt 

med fokus på de udsatte børn. Der er behov for en sammenhængende 

analyse af børneområdet med fokus på, hvordan vi kan sikre langt 

mindre udskillelse fra almenmiljøet, hvordan PPR m. fl. skal 

organiseres for at nå dette mål. Dette betyder også behovet for at 

nærstudere fordelingsmodeller for udsatte børn i dagtilbud- og skoler og 

bl.a. derigennem sikre, at der ikke er så mange unge, der får behov for 

STU-tilbud, men som faktisk kan gennemføre en ungdomsuddannelse 

eller konkret beskæftigelse.  

3) Endelig er der analyser, der slet og ret viser behov for at sikre bedre 

organisering af løsninger på forskellige områder. Det drejer sig om 

sammenhæng i kommunens forskellige vagtordninger samt 

opgaveoverlap på hhv. Driftsgården, Vej & Park og kommunale 

ejendomme 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 4 

Idet råderums-rammen på 5 mio.kr årligt først skal tilvejebringes i 2019-21 er 

der god tid til at lave et grundigt og inddragende arbejde med de uddybende 

tematiserede analyser. Resultaterne af analyserne forelægges til politisk 

drøftelse samt beslutning omkring det råderum, der kan frigives eller 

omprioriteres. 

 

I temaanalyserne indgår følgende delanalyser: 

 

Analyse af muligheden for etablering af rådgivningscafe på 

voksenspecialområdet: 

Andelen af borgere der får behov for ydelser efter voksenspecialområdets 

paragraffer i serviceloven er stigende. Denne tendens fortsætter i de kommende 

år, jf. prognoser og demografimodeller på området. På den baggrund er der i 

budgetanalysen rejst forslag om at etablere en rådgivningscafe, der er målrettet 

borgere med betydelige funktionsnedsættelser og som har behov for vejledning 

og støtte. Grundideen er at samle flere funktioner i et tilbud, hvor der er en 

kombination af aktiviteter og støtteindsatser til borgerne. Fokus vil være at flere 

borgere vil kunne klare sig med mindre behov for støtte i eget hjem og i stedet 

indgå i gode relationer i et samlet fællesskab. I forbindelse med det konkrete 

forslag til rådgivningscafe, skal der udarbejdes en udredning af de øvrige tilbud 

i kommunen til målgruppen, som fx Lyspunktet, Skiftesporet, Lynghuset, 

Fontænehuset mv.  

 

Analyse af muligheden for bedre sammenhæng i misbrugsbehandlingen  

Vores nuværende misbrugsindsats består hovedsageligt af henvisning til andre 

aktører med viden og kompetencer inden for misbrugsbehandling. Der er behov 

for en mere målrettet fokus på den samlede livssituation for borgere med et 

misbrug for at hjælpe dem bedst muligt videre i livet. Der udarbejdes på den 

baggrund et samlet forslag til, hvordan Furesø kan sikre et tættere forløb med 

borgerne før, under og efter misbrugsbehandlingen. Målet er at understøtte 

borgerne i at få behandling, når motivationen er der, fastholde at komme i 

behandlingen og i at undgå tilbagefald. Dette samtidig med et fokus på 

muligheder for uddannelse og beskæftigelse. 

 

Analyse af sammenhæng og effektivisering i Vagtordninger 

I dag er der etableret både en servicevagt og en vagtordning i kommunale 

ejendomme. Vagtordningerne dækker flere forskellige opgaver og vinkler. Der 

foreslås udarbejdet en oversigt over opgaveporteføljerne i de respektive 

vagtordninger og ses på det kvalitetsmæssige potentiale i en samtænkning af 

ordningerne. Eventuelle andre vagtordninger, der behandler henvendelser uden 

for kommunens åbningstid, vil kunne inddrages i denne analyse. 
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Analyse af sammenhæng mellem opgaver i Driftsgården, Vej & Park og 

Kommunale Ejendomme 

Den praktiske opgaveløsning i relation til vores kommunale bygninger samt 

veje og parker er i dag forankret i 3 forskellige enheder. Den foreslåede analyse 

skal beskrive de 3 enheders overordnede opgaveområder, samt på mere 

detaljeret niveau udrede de fælles samarbejdsflader samt komme med konkret 

forslag til fremtidig strømlining og eventuel anden organisering af disse 

opgaveområder. 

 

Analyse af sammenhæng mellem PPR, Børnefamilieområdet og 

Kompetenceenheden for Inkluderende Læringsfællesskaber (KIL) 

Børn og familier i udsatte positioner møder i dag flere forskellige typer af 

kommunale enheder. Det kræver koordination og systematik i forhold til det 

tværfaglige samarbejde, når barnet og familien skal hjælpes godt videre i livet. 

Med Furesøtrappens (Sverigesmodellens) fokus på tidlig opsporing, rette 

indsats til rette tid, visitationsprocesser og en tæt tværfaglig opfølgning, er der 

taget væsentlige skridt i forhold til at sikre en større sammenhæng for barnet og 

familien. En fremadrettet analyse af sammenhæng mellem PPR, 

Børnefamilieområdet og KIL vil have fokus på udvikling af konkrete 

virksomme indsatser i forhold til de børn og familier, der opspores som værende 

i en udsat position. Målet er at understøtte børnenes inklusion i almenområdet. 

 

Analyse af specialundervisningsområdet samt igangsættelse af 

inklusionstema 

Budgetanalysen har vist at udgifterne til specialindsatser på skoleområdet udgør 

ca. 25 % af de samlede udgifter. Dette sat i relation til at det er ressourcer 

anvendt til cirka 5 % af børnene, der modtager disse specialiserede 

undervisningstilbud. En eksklusion på cirka 5 % af børnene er en høj andel set i 

relation til at vi er en kommune med ressourcestærke familier og en høj grad af 

fællesskaber. Der igangsættes derfor en analyse af, hvordan vi fremadrettet 

bedst muligt kan sikre gode inkluderende tilbud til børnene med særlige behov 

og samtidig sikrer en effektiv ressourceanvendelse. 

 

Analyse af fordelingsmodeller på dagtilbud- og skoleområdet 

Ressourceallokeringen til dagtilbud og skoler er i dag ret ensartet uanset hvilke 

områder skolerne og institutionerne er beliggende i. Det betyder at institutioner 

og skoler der skal løfte en relativ mere ressourcekrævende opgaver med fx 

udsatte eller tosprogede børn får samme budgettildeling som institutioner uden 

denne profil. Der udarbejdes derfor en analyse med forskellige bud på modeller 

der kan tilgodese dette.  
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Analyse af behov for billige boformer for psykisk sårbare unge 

Der peges i budgetanalysen på specialområdet for behovet for et sammentænkt 

tilbud for unge med psykiske udfordringer. Der tænkes særligt på et bo miljø 

med fokus på fællesskaber og aktiviteter, der kan trække de ellers isolerede 

unge ind i dagligdags aktiviteter. Der vurderes i budgetanalysen, at være behov 

for cirka 10 boliger. Dette tal skal analyseres nærmere, ligesom konstruktionen 

(almene boliger, botilbud), pris og potentiel beliggenhed skal udredes. 

 

Analyse af behov hos unge voksne uden ungdomsuddannelse 

Der er en række unge voksne, der aldrig har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Dette skyldes dels personlige problemer, men det skyldes i høj grad også, at de 

aldrig har taget en ungdomsuddannelse og dermed aldrig har fået fodfæste på 

arbejdsmarkedet. Der foretages en analyse af, hvor stor gruppen er, og hvordan 

der fuldstændig målrettet – også på individuelt niveau – kan etableres 

brobygningsforløb mellem den enkelte unge, uddannelsesinstitutionerne og 

virksomhederne, der sikrer at de fremadrettet kvalificeres til egentlig 

uddannelse og efterfølgende beskæftigelse.  

 

Analyse af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU 

Budgetanalysen peger på et relativt stort antal unge, der visiteres til en STU-

uddannelse. Der ønskes på den baggrund en uddybende analyse af, hvorvidt 

disse unge eventuelt kunne modtage andet og mere uddannelseskvalificerende 

tilbud samt hvorvidt de unge på STU-uddannelsen faktisk får en beskæftigelse 

efterfølgende. Fokus skal være på at vi fremadrettet sikrer, at alle unge får 

relevant uddannelse ift. deres evner, samt at uddannelse har et 

beskæftigelsesmæssigt sigte.  

 

Analyse af boligsociale samarbejder 

Af flere analyser fremgår det at de borgere, der har den ringeste tilknytning til 

arbejdsmarkedet, flest sundhedsmæssige problemstillinger samt udfordringer i 

familielivet er borgere, der har svært ved at hjælpe sig selv ud af den 

livssituation. En række af disse borgere er i målgruppen for den tværgående 

indsats ”Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber”, og der arbejdes på at 

udvide/erstatte de mere traditionelle bostøtte indsatser. Vi ved, at en del borgere 

er samlet i boligsociale områder, hvor der er behov for en særlig koordineret 

indsats mellem kommune, borgere og boligselskab, hvis vi skal rette op på 

situationen. Der udarbejdes derfor en analyse, der udreder, hvilke indsatser og 

hvilken organisering rundt om indsatserne der skal til, for at sikre en positiv 

fremgang i de udsatte boligområder. 

 

 

 

 


