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Råderum - Budget 2023 - 2026 

      
Hele 1.000 

kr. 

Råderum i alt 2023 2024 2025 2026 

          

Prioriterede forslag efter byrådets 1.behandling -46.328 -85.811 -98.455 -111.890 

Forslag i alt - drift -46.328 -85.811 -98.455 -111.890 

          

Øgede salgsindtægter, jf. forslag ØU7   -3.000 -4.000   

Øgede indtægter (tilskud/udligning), jf. ØU8 0 -500 -500 -500 

          

I alt - drift og finansiering + øgede salgsindtægter -46.328 -89.311 -102.955 -112.390      

Hele 1.000 kr. 

Centerspecifikke forslag 2023 2024 2025 2026 

          

Økonomiudvalget -4.430 -11.440 -14.940 -23.640 

Børn og Skole -13.936 -28.327 -30.927 -34.227 

Kultur, Fritid og Idræt -3.675 -6.514 -6.870 -6.944 

Beskæftigelse og Erhverv -12.601 -12.816 -12.541 -12.541 

Ældre og Sundhed -3.650 -13.800 -18.050 -18.550 

Handicap, Social og Psykiatri -5.482 -7.653 -9.836 -10.687 

Natur og Klima -2.554 -5.261 -5.291 -5.301 

Plan og Byudvikling 0 0 0 0 

  
    

I alt -46.328 -85.811 -98.455 -111.890 
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Nr.  Overskrift 
Budget  

2023 
Budget  

2024 
Budget  

2025 
Budget  

2026 
            

  KULTUR OG FRITID -3.675 -6.514 -6.870 -6.944 

            

KFI 1 Lukning af Hareskov bibliotek, samling og reduk-
tion af bibliotekbetjening i Farum og samling af 
Borgerservice i Værløse.  

-745 -1.165 -1.365 -1.400 

KFI 2 Ungemiljø - Fjerne særbevilling og lukning af Un-
geKulturHus 

-500 -500 -535 -535 

KFI 3 Opsigelse af tilskudsaftale med Skovhuset 0 -900 -900 -900 

KFI 4 Nedjustering af loft for aktivitetstilskud -300 -600 -600 -600 

KFI 5 Udtræden af Bådfarten - evt. genforhandling 0 -600 -600 -600 

KFI 6 Reduktion af søgbare puljemidler samt nedlæg-
gelse af fokusområdet Event og Turisme 

-900 -1.100 -1.100 -1.100 

KFI 7 Mindre central koordinering af Kulturområdet -250 -250 -250 -250 

KFI 8 Nedjustering af tilskud til eksterne kulturelle akti-
viteter (Faste tilskud) 

-135 -174 -295 -334 

KFI 9 Nedjustering af aktivitetsomfang på kulturområ-
det 

-145 -225 -225 -225 

KFI 10 Reduktion af svømmehallernes foreningstid samt 
nedjustering af serviceniveau på boldbaner og 
udendørs tennisbaner.  

-600 -800 -800 -800 

KFI 11 Fokusering af arbejdet med Fritidsvejledning -100 -200 -200 -200 

 
  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

5 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

 
 
 
 
 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 

 

 

 

 

KFI 
 
 
 
  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

6 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

 

Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 1 – Lukning af Hareskov bibliotek, samling og reduktion af biblio-
teksbetjening i Farum og samling af Borgerservice i Værløse.  

 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  
 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -795 -1.240 -1.456 -1.550 

Investeringer 50 75 100 150 

Indtægter     

Netto -745 -1.165 -1.365 -1.400 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 

Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Bibliotekernes samlede budget 16.300 16.300 16.300 16.300 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold  
 

Dette forslag indeholder flere forskellige delelementer: 

Delforslag 2023 2024 2025 2026 

Reduktion i bemandet åbningstid samt fokus 
på digitale medier 

-145 -265 -456 -500 

Samle Borgerserviceopgaver i Værløse -100 -100 -100 -100 

Lukke Hareskov Bibliotek -100 -200 -200 -200 

Afvikle den betjente åbningstid på Værløse 
Bibliotek 

-400 -600 -600 -600 

 
Med dette forslag gøres Værløse Bibliotek selvbetjent, den betjente åbningstid i Farum reduceres og 
biblioteket i Hareskov lukkes. Samtidig samles al Borgerservice i Værløse, så der skabes rum for biblio-
teksopgaven i Farum. Forslaget sikrer også at en større andel af bibliotekets midler allokeres til digitale 
lån.  
 
Forslaget vil medføre en reduktion i den bemandende åbningstid på Furesø Kommunes biblioteker med 
29 timer/uge i 2023 og yderligere 5 timer i 2025 samt, en deraf afledt reduktion i og konvertering af ek-
sisterende budget til drift, så en større andel af budgettet bruges på digitale medier.  
 



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

7 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Samtidig reduceres der med ca. 100 timer i den selvbetjente åbningstid, ved at lukke Hareskov Biblio-
tek. Borgerserviceopgaver samles i Værløse, således at der sikres rum til biblioteksbetjeningen i Farum. 
Forslaget vil ligeledes betyde, at mængden af arrangementer planlagt og afviklet af biblioteket selv, vil 
blive reduceret. 
 
Det samlede forslag sikrer, at Furesø Kommune fastholder et alsidigt bibliotekstilbud, med stor faglig-
hed og højt aktivitetsniveau, gennem en øget fokuseret tilgang til det biblioteksfaglige område.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
I Furesø kommune er der ca. 41.000 borgere. Kommunen har 3 folkebibliotekstilbud, i Farum, Værløse 
og Hareskov, hvoraf det sidstnævnte er helt selvbetjent. På disse tre biblioteker er der ugentligt åbent 
for borgerne i 249 timer, hvoraf 68 af disse er med faguddannet biblioteksbetjening.  
 
Det samlede antal besøgende på bibliotekerne i Farum og Værløse (i 2019) var 257.524 (tal fra Hare-
skov medtages ikke, da det er et kombi-bibliotek og skolebørnenes daglige brug giver misvisende tal). 
Fordelt på bibliotekerne var tallene 172.364 på Farum bibliotek og 85.160 besøgende på Værløse bibli-
otek. Det samlede udlån af materialer (i 2019) var på 299.893 stk., og fraregnet udlånet fra Hareskov 
bibliotek, fordeler dette tal sig stort set ligeligt mellem Farum og Værløse.  
 
Ud over den daglige frontbetjening af borgerne, varetages en række opgaver bl.a. indkøb, klargøring og 
påpladssætning af materialer. Der afvikles diverse arrangementer og undervisning for børn og voksne i 
størrelsesordenen ca. 250 stk. om året, fordelt på de tre biblioteker. Ved en reduktion i den beman-
dende åbningstid vil en mængde af arrangementer også blive reduceret.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
I takt med at den bemandende åbningstid reduceres vil der ske en tilpasning i driftsudgifter til indkøb af 
fysiske materialer og samtidig en øgning i adgangen til digitale materiale.  
 
Trods en konvertering af den betjente åbningstid til ikke-betjent åbningstid på Værløse Bibliotek, vil der 
fortsat være et åbent og betjent bibliotekstilbud i kommunen på Farum Bibliotek.  
 
Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser på op til 4 årsværk, når det er fuldt ud implemente-
ret. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Trods reduktion i det samlede bibliotekstilbud, vil Furesø Kommune fortsat ligge højt på både samlet 
åbningstid, aktiviteter og udbud.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFIU 2 – Ungemiljø - Fjerne særbevilling og lukning af UngeKulturHus 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  
 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -500 -500 -535 -535 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -500 -500 -535 -535 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 

Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Pulje og driftsmidler til Unge 1.100 1.100 1.100 1.100 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Med dette forslag fjernes den ekstra bevilling, der er afsat til ungemiljø i Galaksen. Samtidig nedlægges 
UngeKulturHuset på Ballerupvej fra og med 2025. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget fjerner de tidligere planer og budgetaftaler til at fremme ungemiljøer i kommunen.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Den aktivitetsbestemt drift af UKH udgør ca. 35.000 kr. årligt og ligger også under KFI’s budgetområde. 
Hertil kommer afledt ejendomsdrift (energi, vand, rengøring m.v.) der ligger i regi af Kommunale Ejen-
domme under ØU. En besparelse på ejendomsdrift afhænger af, om Ballerupvej 31 efterfølgende vil 
blive anvendt til at andet kommunalt formål end UKH. 
 
Ud over midler til driften af UKH er der afsat midler til drift af et fremtidigt ungemiljø. Frem til at der fo-
religger en eventuel aftale og en plan for et nyt ungemiljø, kan denne bevilling på 0,5 mio. kr. spares.  
 
Driften af UKH samt den aktivitetsbestemte drift der knytter sig til UKH, er medtaget med en besparel-
se på 35.000 kr. fra og med 2025. Dermed lægges der op til at UKH lukkes ved udgangen af 2024.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Etablering af et Ungemiljø er ikke en kommunal kerneopgave.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 3 – Opsigelse af tilskudsaftale med Skovhuset 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  
 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner 0 -900 -900 -900 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -900 -900 -900 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 

Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Samlet budget til Skovhuset 900 900 900 900 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Dette forslag lægger op til at tilskuddet til Skovhuset fjernes fra og med 2024. Udgifter til bygningsdrift 
er ikke medtaget, så selve stedet kan reelt fortsætte med at fungere som kunsthus, hvis der er frivillige 
kræfter, der vil påtage sig denne opgave. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Skovhuset afvikler typisk omkring 6 årlige udstillinger, varetager skolearrangementer, koncerter og bil-
ledskole. Det årlige besøgstal ligger typisk omkring 7.000. 
 
Såfremt Skovhuset kan hente øget ekstern finansiering via fonde, og lign. vil en reduktion i kommunes 
tilskud ikke påvirke aktivitetsniveauet.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Skovhuset er en selvejende institution, der modtager et samlet kommunalt tilskud på 0,9 mio. kr. årligt.  
 
Der ud over stiller Furesø Kommune bygningen vederlagsfrit til rådighed for Skovhusets aktiviteter. I 
forbindelse med den seneste aftale mellem Furesø Kommune og Skovhuset, blev der bl.a. lagt vægt på, 
at Skovhuset på sigt skulle arbejde for, at en større andel af deres indtægter blev genereret via ekstern 
finansiering fra fonde og puljer. Det vurderes dog ikke realistisk at Skovhuset allerede fra 2023 vil kunne 
hente nok eksterne midler til at kunne erstatte det kommunale tilskud fuldt ud, hvorfor der må forven-
tes en nedgang i aktivitetsniveau.  
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Reduktion i skovhuset tilskud vil kunne indføres etapevis over budgetårene, såfremt man politisk øn-
sker dette  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Ligger i tråd med intentionerne i den aftale Byrådet har indgået med Skovhuset. 
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Folkeoplysning 

 

KFI 4 – Nedjustering af loft for aktivitetstilskud 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  
 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -300 -600 -600 -600 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -300 -600 -600 -600 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 

Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget netto (FOU) 17.150 17.150 17.150 17.150 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget indebærer en reduktion af loftet på foreningernes aktivitetstilskud fra 485 kr. til 425 kr. pr. 
medlem fra 2023-20234. 
 
Foreningerne modtager årligt et aktivitetstilskud bestående af et medlemstilskud samt et træner- og in-
struktørtilskud. Ordningen indeholder et loft, således at de to tilskud tilsammen i dag ikke kan overstige 
485 kr. pr. medlem.  
 
Furesø Kommune har i alt udbetalt 6,7 mio. kr. i aktivitetstilskud for 2021, hvilket svarer til 525 kr. pr. 
unge under 25 år eller 163 kr. pr. indbygger.  

 
 
Dette tilskudsniveau er langt højere end sammenlignelige kommuner. Foreningerne i Furesø Kommune 
opretholder således et aktivitetstilskud der er mere end 30% højere end landsgennemsnittet for ”by-
kommuner” målet ud fra antal medlemmer under 25 år (Kilde: VIFO-rapport 2020). 
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I en effektiviseringssammenhæng kan det derfor være relevant at justere det nuværende loft.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
En reduktion af loftet vil som udgangspunkt ikke ændre på foreningernes medlemstilskud, men udeluk-
kende påvirke størrelsen af deres træner- og instruktørtilskud.  
 
De foreninger, der således vil blive berørt af en reduktion af loftet, vil være de foreninger der har store 
lønomkostninger.  
 
Forslaget vil således primært påvirke aktivitetstilskuddets størrelse for kommunes svømmeklubber, 
fodboldklubber, gymnastikforeninger, tennisklubber, håndbold-, basket-, og volleyforeninger, samt en-
kelte andre.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
En reduktion af loftet vil betyde en nedgang i de berørte foreningers samlede aktivitetstilskud på ca. 2% 
for hver 10 kr. loftet sænkes.  
 
På tilsvarende vis vil en reduktion på 10 kr. give en besparelse på ca. 100.000 kr.  
 
En besparelse på 0,6 mio. kr. kræver således en reduktion på 60 kr. (fra 485 kr. til 425 kr. pr. medlem) 
og vil medføre en reduktion på ca. 12% hos de ca. 20 foreninger der til sammen vil opleve en tilskuds-
nedgang.  
 
Med udgangspunkt i ovenstående sammenhæng, vil en reduktion af aktivitetstilskuddets loft også kun-
ne implementeres i etaper ud over budgetperioden.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Trods reduktion i tilskudsloftet vil Furesø Kommune fortsat ligge højere end de fleste øvrige kommuner 
og dermed fortsat prioritere det frivillige foreningsområde, som både 2030-mål og politik lægge op til.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 5 – Udtræden af Bådfarten – eventuel genforhandling 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner 0 -600 -600 -600 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -600 -600 -600 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget – Bådfarten 600 600 600 600 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget indebærer at Furesø Kommune udtræder af Bådfarten fra og med 2024. Dermed stopper ru-
te- og chartersejlads på Furesøen. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Furesø Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune ejer til sammen Bådfarten, som 
bliver drevet som et tværkommunalt selskab. Bådfarten har eksisteret siden 1890’erne. Selskabet ejer 
seks historiske både samt diverse tilhørende driftsfaciliteter. Bådfarten bidrager både med konkrete ak-
tiviteter på bl.a. Furesøen, men er i lige så høj grad af kulturhistorisk værdi. Bådfarten sejler i rutefart 
på hhv. Furesøen, Vejlesø (i Holte), Bagsværd Sø og Lyngby Sø i sommerperioden. Derud over tilbydes 
chartersejlads. Selve driften har været i udbud og varetages af Strömma, der bl.a. også står for drift af 
kanalbådende og sightseeing busser i København.  
 
Furesø Kommunes bidrag til Bådfarten udgør 20% af ejerkommunernes samlede medfinansiering.  
 
Bådfarten sejler i perioden maj –oktober. På Lyngby sø og Bagsværd sø sejles der rutefart i weekenden. 
Dette suppleres med sejlads på 4 hverdage i skolernes sommerferie. På Furesøen sejles der kun søndag 
og helligdage i hele sæsonen. Der sejles på Furesøen i tidsrummet kl. 10-18. Ud af Bådfartens samlede 
billetsalg på ca. 20.000 billetter/sæson, knytter de 2.000 billetter sig til sejlads på Furesøen. Det svarer 
til ca. 10% af det samlede billetsalg. Derud over sejles der ca. 2.600 charterture i løbet af en sæson. 
50% af disse sejles på Furesøen, heraf en fjerdedel med afgang fra Furesøbad eller Kollekolle. Sejlads på 
Furesøen beslaglægger ca. 35% af selskabets materielle aktiver.  
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En rutebillet for en voksen koster 90 kr. til én sø og 150 til to søer. Børn er ½ pris og pensionister får ra-
bat. Prisstrukturen lægger op til køb af årskort, som typisk vil være ”tjent hjem” efter 3 sejladser.  
 
Muligheden for charter støtter op om flere af de øvrige aktiviteter ved søerne – herunder restauranter 
og traktørsteder. Chartermuligheden benyttes typisk ifm. et bryllup, en konfirmation eller anden form 
for fest. Det koster mellem 3.000 og 6.000 kr. at charter en båd afhængig af størrelsen og sejltur. 
 
Ejerkommunernes skoler og institutioner kan sejle til halv pris.  
 
Baggrunden for at der afvikles mindre sejlads på Furesøen end på de andre søer er direkte koblet til Fu-
resø Kommunes tidligere krav om at få nedsat vores bidrag til Bådfarten. Tidligere betalte kommunen 
over en mio. kr. til samarbejdet og havde sejlads i sammen omfang som på de øvrige søer. Furesø Byråd 
ønskede et mindre bidrag og accepterede i den forbindelse at minimere sin ejerandel hvormed omfan-
get af rutesejlads blev justeret til søndag og helligdag – de dage hvor der statistisk er flest der benytter 
tilbuddet på Furesøen. 
 
Et alternativ til en udtræden af Bådfarten kunne være at genforhandle samarbejdsaftalen med de to 
øvrige kommuner. Enten således, at Furesø Kommunes andel bliver mindre en de nuværende 20% eller 
således at rammerne for selve driften af Bådfarten – sejlsæsonens længde, sejlads på hverdage, forde-
lingen mellem rutetrafik og Charterture – tilpasses, hvormed det samlede driftsunderskud minimeres 
og kommunernes bidrag bliver mindre.  
 
Den nuværende bortforpagtning af Bådfartens drift udløber i efteråret 2023. Arbejdet med et nyt ud-
bud pågår p.t. og forventes offentliggjort primo 2023, mhp. indgåelse af ny aftale i juni 2023. Såfremt 
Furesø Kommune ønsker at udtræde af samarbejdet eller optage forhandling om en ny samarbejdsafta-
le med de to andre kommuner, bør Lyngby-Taarbæk kommune og Gladsaxe Kommune orienteres her-
om hurtigst muligt.  
 
Såfremt Furesø kommune vil opsige sin aftale med de øvrige ejerkommuner, skal dette ske inden ud-
gangen af marts måned, hvormed udtræden kan finde sted ved sejlsæsonens ophør.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ved udtræden af Bådfarten kan kommunen ikke kræve sin andel af selskabets værdi kapitaliseret og 
udbetalt. Kommunes andel af aktiverne overdrages til de øvrige kommuner, jf gældende aftale 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Ingen 
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
KFI/FOU 

 

KFI 6 – Reduktion af søgbare puljemidler samt nedlæggelse af fokusom-
rådet Event og Turisme 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -900 -1.100 -1.100 -1.100 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -900 -1.100 -1.100 -1.100 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Samlet budget til søgbare puljer.  2.400 2.400 2.400 2.400 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget indebærer en reduktion i tilskudspuljer målrettet brugere på KFI’s område.  
 
På KFI’s samlede ansvarsområde er der søgbare puljer for ca. 2,4 mio. kr. Dertil kommer ressourcer til 
Event og Turismeområdet. Der lægges op til en samlet reduktion og intern omprioritering. 
 
Forslaget bygger på følgende besparelser: 
- Fokus på Event og Turisme nedlægges - Både Eventpulje og medarbejderressourcer (650.000 kr.) 
- KFI’s interne pulje og Puljen til Vores Furesø samles og reduceres med 100.000 kr. i alt 
- Fritidsvejledningens pulje til følgeordning fjernes (50.000 kr.) 
- Ungepengepuljen fjernes (200.000 kr.) 
- Vedligeholdelsespulje og midler til ordinært vedligehold af mindre idrætsfaciliteter reduceres med 

100.000 kr. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget lægger op til en samlet gennemsnittelig reduktion på det der svarer til ca. 33% af de samlede 
puljemidler målrettet aktører på KFI’s område. Effekten af den foreslåede besparelse vil være at færre 
aktivitetsansøgninger vil kunne imødekommes.   
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
I Furesø Kommune har vi 10 åbne/søgbare puljer, der knytter sig direkte til brugerne på KFI’s område. 
Der er i alt afsat 2,4 mio. kr. til disse puljer.  
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Besparelsen imødekommes gennem en nedjustering af eksisterende puljer ud fra en konkret vurdering 
af puljernes funktion, størrelse, og reelle udnyttelse.  
 

Ud over de konkrete nedjusteringer af puljer, lægges der samtidig op til, at der flyttes 75.000 kr. fra 
Idræt- og Fritidspuljen til Puljen for Sommerferieaktiviteter, så et højt aktivitetsniveau kan opretholdes 
her.   
 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Ovenstående konkrete forslag til implementering tager udgangspunkt i, hvordan en besparelse på nu-
værende puljer i mindst mulig grad påvirker foreningernes ordinære aktivitetsniveau, hvilket flugter de 
grundlæggende intentioner i kommunes Fritidspolitik.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 7 – Mindre central koordinering af Kulturområdet 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -250 -250 -250 -250 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -250 -250 -250 -250 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 1.500 1.500 1.500 1.500 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Den nuværende centrale kulturleder stilling ændres til en kulturkonsulentstilling uden ledelsesansvar. 
Samtidig reduceres driftsmidler til tværgående opgaver på kulturområdet. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil afstedkomme en mindre tværgående ledelse af kommunes kulturområde. Samtidig sikrer 
forslaget dog, at tidligere effektiviseringer på tværs af kulturområdet fortsat kan realiseres.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Kulturlederstilingen er pt. vakant, hvorfor forslaget ikke vil have personalemæssige konsekvenser. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget sikrer et gennemgående fokus på kommunes samlede kulturområde – herunder samarbejde 
med frivillige og foreninger.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 8 – Nedjustering af tilskud til eksterne kulturelle aktiviteter (Faste 
tilskud) 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -135 -174 -295 -334 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -135 -174 -295 -334 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 1.200 1.200 1.200 1.200 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Med dette forslag justeres udvalgte tilskud til eksterne samarbejder på kulturområdet. Forslaget inde-
holder følgende: 
- Udtræden af Kulturmetropolen fra 2025 (135.000 kr.) 
- Ophør med uddeling af Kulturpris og Talentpris (50.000 kr.) 
- Ophør med tilskud til Farverig Furesø (10.000 kr.) 
- Reduktion i tilskud til Furesø Garden (25.000 – 50.000 kr.) 
- Reduktion i tilskud til Furesø Teater 50.000 kr.) 
- Afvikling af Spil Dansk kun i lige år (39.000 kr.) 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Dette forslag minimerer eller afskaffer støtten til eksterne samarbejder på Kulturområdet.  
De steder hvor et tilskud eller en aftale ophører må det forventes at den konkrete aktivitet lukker ned. 
Der hvor der reduceres i et tilskud, må forventes en nedgang i aktivitetsniveauet. Denne nedgang kan 
for Furesø Gardens vedkommende blive så stor at de må lukke.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ingen personalemæssige konsekvenser, da der er tale om eksterne samarbejdspartner.  
 
En reduktion i tilskuddet til Furesø Teater vil tillige medføre at teaterets statslige tilskud også vil flade.  
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget sikrer at aktiviteter for børn og unge (under 25 år) kun påvirkes minimalt.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 9 – Nedjustering af aktivitetsomfang på kulturområdet 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -145 -225 -225 -225 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -145 -225 -225 -225 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 20.500 20.500 20.500 20.500 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Dette forslag lægger op til en justering af aktivitetsomfanget i kommunes kulturhuse, på Musikskolen 
og af museets skoletjeneste. 
 
Aktivitetsbudgetterne reduceres med følgende: 
- Farum kulturhus 25.000 kr. 
- Galaksen 50.000 kr. 
- Musikskolen 100.000 kr. 
- Museets skoletjeneste 50.000 kr. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der er tale om en nedjustering af kulturinstitutionernes driftsramme. I Farum Kulturhus og Galaksen vil 
det påvirke antallet af årlige arrangementer. Begge steder må man forvente 2-3 færre arrangementer 
end tidligere. Dette vil dog give plads til at foreninger kan afvikle åbne arrangementer i stedet for. Om 
der er foreninger der reelt ønsker dette vides pt. ikke. Forslaget indebær også en reduktion i antallet af 
pladser på Musikskolen (10-15 elever) og i museets skoletjeneste (reaktion fra 37 timer/uge til 
30t/uge).  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
På musikskole og på museet vil forslaget for personalemæssige konsekvens. Enkelte Musiklærer vil op-
leve at få færre timer og museets ansatte i skoletjenesten vil skulle gå ned i tid.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
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Da der kun er tale om en reduktion, fastholdes samtlige tilbud, hvilket fastholder et bredt og alsidigt 
kulturområde.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Idræt 

 

KFI 10 –Reduktion af svømmehallernes foreningstid samt nedjustering 
af serviceniveau på boldbaner og udendørs tennisbaner 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -600 -800 -800 -800 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -600 -800 -800 -800 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 18.800 18.800 18.800 18.800 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Dette forslag indebærer en reduktion i driftsmidler til kommunens idrætsanlæg. Forslaget deler sig i 
tre: 
1) En reduktion i bassintid for foreninger i kommunens svømmehaller (400.000 kr.) 
2) En reduktion i serviceniveauet på kommunes boldbaner - med mulighed for at foreningerne kan 
overtage udvalgte opgaver (300.000 kr.) 
3) En nedjustering og harmonisering af kommunes tilskud til drift af udendørs tennisbaner (100.000 kr.) 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
En reduktion i bassintid til kommunes svømmeklubber vil kunne medføre et lavere aktivitetsniveau. De 
nuværende foreningers adgang til kommunes svømmehaller vil yderligere blive presset, såfremt svøm-
mesalen i Hareskov også besluttes lukket (se andet budgetforslag under ØU). Den samlede nedgang i 
åbningstimer vil dog kunne tilrettelægges i samarbejde med foreningerne. Dermed kan de være med til 
at vurdere om der skal være tale om en fast daglig reduktion i åbningstiden eller om reduktionen i høje-
re grad skal samles omkring ferier og anden ”lavsæson-perioder”.  
Det samme er gældende for reduktion på drift af boldbaner. Denne tænkes implementeret i dialog med 
foreningerne. Reduktionen vil kunne opnås gennem lukning a udvalget boldbaner, ved at reducere i 
banernes ”åbningstid” eller ved at overdrage driftsopgaver til foreningerne. 
En justering og harmonisering af kommunes tilskud til udendørs tennisbaner vil kunne medføre at ten-
nisklubberne nedjusterer pasningsgraden af de to anlæg. Det vurderes dog, at så længe der er en efter-
spørgsel fra medlemmernes side, vil der være et ønske om, at fastholde et passende serviceniveau.  
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ingen 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget understøtter ønsket om i højere grad, at give foreningslivet medansvar for drift og aktiviteter.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Idræt 

 

KFI 11 – Fokusering af arbejdet med fritidsvejledning 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -100 -200 -200 -200 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -100 -200 -200 -200 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 1.100 1.100 1.100 1.100 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Med dette forslag fokuseres fritidsvejledningens arbejde til hovedsageligt at have fokus på fritidspas til 
børn mellem 6 og 18 år. Øvrige aktiviteter reduceres samt den mere generelle fritidsvejledning af bor-
gere bortfalder. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Ud over at administrere selve fritidspasset (dialog med familie, forening, faglige ressourcepersoner, føl-
ge til aktivitet, betale kontingent) er fritidsvejledere også ansvarlige for andre opgaver, herunder:  

• Sjov lørdag - aktiviteter i Bybækhallen hver lørdag i hele vinterhalvåret 
• Sjov hverdag - Aktiviteter i Farum Midtpunkt alle hverdage i skolernes sommerferie 
• 2-3 kurser/workshops for foreningslivet vedr. den foreningsuvante målgruppe 
• Specialaktiviteter - Ridning for psykisk udsatte bør, Cykelture for børn med angst, m.m. 
• Samarbejde med Skoleområdet omkring Stjerneleje og Kidsvolley 

Derudover er der en del ad-hoc opgaver så som dialog med Handicapråd, Projektleder på FOU-
arbejdsgruppe om handicapaktiviteter, aktiviteter for Flygtninge/Ukrainere, m.m. 
 
Den foreslående besparelse vil kunne implementeres gennem en samlet prioritering og nedjustering af 
ovenstående opgaver.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget kan medføre justering i Fritidsvejledningens samlede ressourcer.  
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

under FN’s verdensmål 
Firtidsvejledningen fastholdes, hvilket understøtter fokusområder i både politik og 2030 mål.   
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