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Indledning og læsevejledning 

 

Høring af budgetforslag til Budget 2023-2026 

 
Høringsperiode 2.-18. september 2022 
 
I forbindelse med byrådets 1. behandling af Budget 2023 den 31. august 
2022 har byrådet besluttet at sende materialet bag Budget 2023 i høring. 
 
Derudover udsendes også et udkast til en foreløbig budgetaftale, som vil 
indgå i de videre politiske forhandlinger om Budget 2023-2026. 
 
Vanskelige vilkår for budgetlægningen 
Udgangspunktet for de kommende års budgetlægning er vanskeligt. 
 
For at sikre balance i budgettet vil det være nødvendigt i Furesøs samlede 
budget at spare i størrelsesordenen 50 mio. kr. i 2023 og 75 mio. kr. i 2024. 
 
Det skyldes i høj grad, at Økonomitaftalen mellem KL og regeringen ikke 
kompenserer kommunerne fuldt ud for stigende udgifter på en række om-
råder:  Flere børn og ældre. Stigende udgifter til voksenhandicap og speci-
altilbud til udfordrede børn, samt stærkt stigende energipriser. Herudover 
oplever Furesø i disse år stærkt stigende udgifter til flere førtids- og senior-
pensionister. 
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Effektiviseringer og besparelser 
Ovenstående udgiftsstigninger betyder, at der alt andet lige skal findes be-
sparelser for i størrelsesordenen 50 mio. kr. i 2023 og 75 mio. kr. i 2024 for 
at sikre balance i budgettet  
 
I det fremlagte budgetforslag til byrådets 1. behandling den 31. august er 
samlet fremlagt effektiviserings- og besparelsesforslag for 47,4 mio. kr. i 
2023, 86,9 mio. kr. i 2024, 99,6 mio. kr. i 2025 og 113,0 mio. kr. i 2026.  
 
Udvidelsesforslag 
Ved siden af de nødvendige besparelser er Byrådet opmærksom på be-
hovet for fortsat at udvikle kommunen, så Furesø fortsat kan være en at-
traktiv bosætnings- og erhvervskommune, og så der kan findes løsninger, 
der på sigt kan reducere udgiftspresset på de forskellige velfærdsområ-
der.  

Der er i besparelsesforslagene en række eksempler på sådanne investe-
ringer og udviklingsforslag, som også er nærmere uddybet i udkast til bud-
getaftale. 
 
Anlægsprogram 2023 
Furesø har i det nuværende budget for 2022-2025 fastlagt et anlægsbudget 
på 87,9 mio. kr. i 2023, 82 mio. kr. i 2024 og 80,5 mio. kr. i 2025. Af dette 
anlægsbudget er der for både 2024 og 2025 reserveret 20 mio. kr. til ud-
møntede anlægsprojekter. Tilsvarende lægges der op til i 2026 at reservere 
20 mio. kr. til udmøntede anlægsmidler ud over en videreførelse af puljer til 
bygnings- og vejvedligeholdelse. Hvis anlægsbudgettet overstiger de alle-
rede afsatte rammer, vil dette skulle ske via de opsparede midler. 
 
Byrådet har ved 1. behandlingen den 31. august foreslået at prioritere en 
række nye nødvendige anlægsforslag ind i det eksisterende anlægsbudget. 
Derudover er der foreslået prioriteret at anvende 8,5 mio. kr. af kommunens 
opsparede midler til i alt 5 nye anlægsprojekter.  
 
Drøftelse af anlægsforslag og muligheden for en politisk prioritering af yder-
ligere nye forslag vil ske i de politiske budgetforhandlinger frem mod byrå-
dets 2. behandling af budgettet 
 
Høringsmaterialet 

 Indledning og læsevejledning 
 Foreløbig budgetaftale mellem byrådets partier, som ligger til grund for de 

videre politiske forhandlinger 
 Totalbudget for 2023-2026 
 Katalog over effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2023-2026 

o Oversigt over alle forslag 
o Beskrivelser af alle forslag 
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 Anlægsprogram 2023-2026  
o Vedtaget anlægsprogram fra B2022 
o Beskrivelser af allerede vedtagne anlægsforslag 
o Oversigt over nye anlægsforslag til Budget 2023-2026 
o Beskrivelser af de nye anlægsforslag 

 

Hvis du vil indsende et høringssvar 
Du kan indsende dit høringssvar til Budget 2023 via kommunens hjemme-
side: 

www.furesoe.dk/hoeringbudget2023  

På høringssiden kan du finder du link til den digitale postkasse: 

 

Bemærk, at du skal bruge NemID/MitID for at indsende dit høringssvar. 

Høringssvarene vil være tilgængelig på kommunens hjemmesiden efter hø-
ringsperioden slutter. 
 
Borgermøde 
Der afholdes borgermøde om Budget 2023 den 14. september kl. 19 på 
rådhuset i Værløse. For nærmere information se: www.furesoe.dk/vaer-
med/borgermoeder  


