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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 
            

  NATUR OG KLIMA -2.554 -5.261 -5.291 -5.301 

            

NKU 1 Flagallé i Farum ved konfirmationer  -30 -30 -30 -30 

NKU 2 Privatisering af dyrehold -300 -300 -300 -300 

NKU 3 Overdragelse af drift og vedligehold af vejbelys-
ning på private fællesveje til beboere 

-400 -400 -400 -400 

NKU 4 Reduceret tilskud til flex- og plustrafik -50 -50 -50 -50 

NKU 5 Reduceret tilskud til Movia for den almindelige 
kollektive trafik (De gule busser) 

-108 -1.295 -1.295 -1.295 

NKU 6 Besparelse på budgetudvidelse fra BV22 til El-
busser og el-ladestandere 

-200 -200 -200 -200 

NKU 7 Indførelse af betalingsparkering -650 -2.150 -2.150 -2.150 

  - alternativt besparelsespotentiale ved betaling 
fra første time 

-5.810 -7.310 -7.310 -7.310 

NKU 8 Indførelse af parkeringsvagter -50 -50 -50 -50 

NKU 9 Budgetreduktion på natur og klimaområdet -340 -340 -340 -340 

NKU 10 Budgetreduktion på Driftsgårdens område -314 -324 -354 -364 

NKU 11 Understøttelse af nabo- og samkørselstjeneste 
bortfalder 

-90 0 0 0 

NKU 12 Frasalg af grønne områder langs bebyggelser - 
eller aftaler med virksomheder, grundejerfor-
eninger boligselskaber om overtagelse af plejen 
– mindre vedligehold 

0 -100 -100 -100 
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Driftsgården 

 

NKU 1 – Flagallé i Farum ved konfirmationer 
 
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 -30 -30 -30 -30 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -30 -30 -30 -30 
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 32.109 32.109 32.109 32.109 

Note: Det samlede lønbudget til alle Driftsgårdens aktiviteter (ekskl. løn vedrørende drift af vejbelysning).   

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I Farum opsætter kommunen en flagallé ved konfirmationer på Stavnsholtvej og Farum hovedgade.  
 
Det er Driftsgården, der har ansvaret for at opsætte flagalleen, de ca. fem gange om året, hvor der er 
konfirmationer. Det foreslås fremadrettet, at ophører med den aktivitet, hvilket vil give en årlig bespa-
relse på 30.000 kr. til mandtimer på Driftsgården. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der er en lang tradition for, at Driftsgården opsætter flagallé i Farum ved konfirmationer. Flagalleen gi-
ver en feststemning i byen og kirken, borgerne, konfirmanderne og deres familier vil opleve det som er 
serviceforringelse, hvis kommunen ophører med at levere denne ydelse. 
 
Der er ikke samme tradition for af opsætte flagallé i Værløse. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Det vil give en besparelse på Driftsgårdens samlede driftsramme på 30.000 kr., hvis de ophører med at 
levere den ydelse.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

7 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Privatisering af dyrehold 

 

NKU 2 – Privatisering af dyrehold 
 
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 -300 -300 -300 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -300 -300 -300 -300 
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 

Note: Den afsatte lønsum til Dyrehold m.v. på Driftsgården udgør omkring 1,1 mio. kr. årligt. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Driftsgården har i dag et dyrehold, der primært anvendes til naturpleje, men som også er til glæde for 
kommunens borgere når de opholder sig i naturen. 
 
Besparelsesforslaget går på, at det kommunale dyrehold nedlægges. I forslaget ligger, at det fremover 
kan være lokale landmænd, der kan have deres dyr gående på arealerne. Den estimerede besparelse 
afspejler forskellen på den kommunale udgift til eget dyrehold og det forventede udgiftsniveau knyttet 
til en ny kontrakt. 

 
Det skal undersøges, om der kan laves et samarbejde med private aktører omkring dyrehold til natur-
pleje. I dag er det Driftsgården, der varetager arbejdet omkring dyreholdet og som anvender mandti-
mer til opsyn døgnet rundt. Samarbejde med private aktører skal iværksættes på baggrund af udbud – 
det er derfor ikke på forhånd muligt at kunne garantere en konkret løsning involverende private aktø-
rer. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Borgerne vil kunne mærke konsekvensen, af en reduktion af kommunens aktivitet i forhold til dyrehold, 
ved at der bl.a. vil blive skåret ned i forhold til både antal og sammensætning af dyr. Det vil måske ikke 
blive muligt at se får lemme, som har været til stor glæde for kommunes børnehaver og andre børn og 
voksne, der opholder sig i naturen. 
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Endvidere vil Koklapperne, der er en privat forening som har dyr ved Præstesøen, ikke i samme omfang 
som tidligere kunne forvente at kunne trække på Driftsgården ekspertise i forhold til foreningens dyre-
hold. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Der vil være personalereduktion, som følge af implementering af forslaget, som forventes at kunne 
udmøntes ved naturlig afgang. Forslagets gennemførsel vurderes at kunne give en nettobesparelse på 
op til 0,3 mio. kr. 

 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

under FN’s verdensmål 
Såfremt private overtager opgaven i forhold til naturpleje på de kommunale jorde, vil forslaget ikke ha-
ve nogen effekt i forhold til mål, strategier og politikker.  
 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

10 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Veje, Trafik og Grøn Omstilling 

 

NKU 3 – Overdragelse af drift og vedligehold af vejbelysning på private 
fællesveje til beboerne 
 
Sæt kryds 

Effektivisering x 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 -400 -400 -400 -400 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -400 -400 -400 -400 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift x 

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 4.001 3.161 3.161 3.161 

Note: Det samlede budget til vejbelysning 2023-2026. Budgettet falder som følge af forventede besparelser ved modernisering af 
vejbelysningen og omlægning til Led belysning. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Kommunen varetager vejvedligehold og vintertjeneste på kommunale veje. På private fællesveje er det 
borgerne med vejadgang til den private fællesvej, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af vejene 
og dens udstyr samt vintervedligehold. I dag er det dog kommunen, der ejer og drifter vejbelysningen 
på de private fællesveje. 

 
Der vurderes, at der er et besparelsespotentiale på 0,4 mio. kr. til vejbelysning m.v., hvis driftsudgifter-
ne til belysning på private fællesveje overdrages til beboerne ved de private fællesveje.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil pålægge borgere på private fællesveje en omkostning pr. husstand på ca. 250 kr. ekstra om 
året. Omkostningen vil blive opkrævet automatisk på lige fod med renovation og rottegebyr. 
 
Da der er tale om en udgift, som borgene i henhold til loven skal betale, skal det ikke sendes i høring, 
men der bør orienteres ordentligt om forslaget, og hvilke konsekvenser det har for de borgere, der bor 
på en privat fællesvej. 
 
Kommunen skal inden lovforslaget effektueres beslutte, hvilke private fællesveje i kommunen, der skal 
være belysning på af trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige årsager. Dette skal gøres for at sikre, at 
grundejerforeninger/vejlaug ikke kan beslutte, at vejbelysningen ikke er nødvendig. En sådan beslut-
ning kræver en offentlig høring. 
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Det har ingen personalemæssige omkostninger da administrationsomkostningerne pålægges de vejbe-
rettigede. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Veje, Trafik og Grøn Omstilling 

 

NKU 4 – Reduceret tilskud til flex- og plustrafik 
 
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 -50 -50 -50 -50 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -50 -50 -50 -50 
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 1.240 1.240 1.240 1.240 

Note: Det budgetlagte budget til betaling til Movia for flex- og plustur i 2023-2026. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik. Flextur er ikke som en almindelig bustur. 
Brugerne kan blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Flextur kan be-
stilles til et bestemt tidspunkt, da flextur ikke har en fast køreplan. Finansiering af flextur er delt mellem 
brugerne og kommunerne.  
 
Plustur kan transportere borgere til et udvalgt skiftested, hvorfra de kan komme videre med bus og tog 
– eller omvendt. Det er rejseplanen, der sørger for at kombinere plustur, bus og tog, så borgene får den 
mest optimale rejse. Plustur koster borgerne 21 kr. pr. tur. Kommunen medfinansierer plustur. Kom-
munens samlede udgifter til plustur er meget lave, og det vurderes ikke, at der kan findes en betydelig 
besparelse her. 
 
Det foreslås at øge starttaksten for brugerne af flextrafik fra 24 kr. til 36 kr. Det skønnes at ville give en 
årlig besparelse på 50.000 kr. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Lidt højere starttakst for borgerne ved at anvende flextrafik. De betaler i forvejen den høje takst når de 
kører ud over kommunegrænsen. En tilpasset ramme for det samlede tilskud gør, at ordningen i lidt 
mindre omfang kan supplere den almindelige busordning. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
En årlig besparelse på 50.000 kr. 
 



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

13 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget reducerer i et mindre omfang ønsket om at fremme offentlig trafik. 
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Veje, Trafik og Grøn Omstilling 

 

NKU 5 – Besparelser på tilskud til Movia for kollektiv trafik (De gule 
busser) 

 
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 -108 -1.295 -1.295 -1.295 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -108 -1.295 -1.295 -1.295 
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 23.434 23.434 23.434 23.434 

Note: Det budgetlagte tilskud til Movia for den almindelig kollektive busdrift i 2023-2026. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der er et årligt budget til Movia udgør 23,4 mio. kr. Budgettet dækker tilskud til Movia for den alminde-
lige kollektive busdrift i kommunen samt udgifter til administration. Prisen afspejler prisen for Furesø 
Kommunes busbestilling, der bliver behandlet politisk hvert i år. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Et nyt udbud af buslinjer i Farum hos Movia vil give besparelser på den kollektive trafik under forud-
sætning af alt andet lige, da erfaringen fra sidste udbud var at prisen på el-busser er blevet billigere. 
Forslaget har ikke direkte betydning for serviceniveau, fordi at det er omkostningerne i forhold til det 
eksisterende serviceniveau, der bliver billigere. Da elpriserne er steget, er det usikkert om der bliver en 
reel besparelse. 
 
De nye kontrakter for el-busser, der træder i kraft december 2022, vil medføre en årlig besparelse fra 
2023 på ca. 1,3 mio. kr. alt andet lige. Besparelsesforslaget i 2023 afspejler, at en efterregulering fra 
2021, der skal finansieres i 2023.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ingen personalemæssige konsekvenser. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Der sker ingen ændring i forhold til det eksisterende mål om at fremme kollektiv trafik.  
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Vej, Trafik og Grøn Omstilling 

 

NKU 6 – Besparelse på budgetudvidelse fra B22 til El-busser og el-
ladestandere 
 
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 -200 -200 -200 -200 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -200 -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 313 313 313 313 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt til El-busser og el-
ladestandere. Det har vist sig, at det ønskede mål med budgetudvidelsen for så vidt angår el-busser kan 
opnås i forbindelse med Movias udbud. Og som følge heraf kan der spares 0,2 mio. kr. årligt. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Der sker ingen forringelse for buspassagererne og der vil stadig være mulighed for at opfylde lovkrave-
ne i forbindelse med opsætning af lade standere på sigt 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, men giver en årlig driftsbesparelse på 0,2 mio. kr. 

 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Vej, Trafik og Grøn Omstilling 

 

NKU 7 – Indførelse af betalingsparkering 
 
Sæt kryds 

Effektivisering x 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     

Investeringer 1.800 300 300 300 

Indtægter Oprindeligt for-
slag -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 

     

Netto -650 -2.150 -2.150 2.150 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Det foreslås at indføre betalingsparkering. Der forventes et overskud på ca. 2,15 mio. kr. årligt, under 
forudsætning af, at der udføres parkeringskontrol, at der er en times gratis parkering og derefter en 
betaling på 10 kr. pr. påbegyndt time. Såfremt forslaget gennemføres med 2 timers gratis parkering, vil 
forslaget indebære minimale indtægter. Såfremt første time ikke er gratis, forventes der et overskud 
på 7,3 mio. kr. årligt. 
 
I forslaget indgår, at der indføres betalingsparkering ved bymidterne, Furesø bad, Farum station, Vær-
løse station, og Right to Dream Park.  

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Indførsel af betalingsparkering, forventes at give en bedre udnyttelse af de eksisterende pladser og 
forventes at få flere til at vælge cyklen som transportmiddel. På ture under 2 km udgør bilen 25 pct. af 
turene, og for ture mellem 2-4 km udgør bilen knap 40 pct. af turene. Det vurderes, at en del af disse 
vil overflyttes til cykel, hvis der indføres betalingsparkering. 
 
Beregningerne er lavet med udgangspunkt i Værløse Bymidte og Farum Bymidte på baggrund af de 
parkeringsanalyser, der foreligger herfor. Øvrige belægninger og parkeringsmønstre er lavet ud fra en 
erfaringsmæssig vurdering. Der er taget udgangspunkt i en timepris på 10 kr. pr. påbegyndt time, samt 
220 betalingsdage.  
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Hele 1.000 kr. 
2023-priser iser 

Antal p-
pladser 

Indtægter 
2023 

Indtægter 
2024 

Indtægter 
2025 

Indtægter 
2026 

Værløse Bymidte og Farum Bytorv 1.240 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 

Betalt parkering på Furesøbad 125 -190 -190 -190 -190 

Betalt parkering ved Farum og 
Værløse st. (20 pladser) 

40 -110 -110 -110 -110 

Betalt parkering Right to Dream 
Park 

53 -100 -100 -100 -100 

Samlet besparelse  -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 

Tabel0.1 parkeringsindtægter v. en times gratis parkering 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der vil skulle anvendes penge til at starte ordningen samt ændring i skiltningen og information til bor-
gerne. Hvad angår bemanding se forslag NKU 8 om parkeringsvagter, da det er en forudsætning for 
økonomien i dette forslag. 
 
Det første år vil der være en investering på 1,5 mio. kr. til skiltning m.v. Der må forventes årlige drifts-
udgifter til p-automater, som vurderes i størrelsesordenen 0,3 mio. kr., som forslås finansieret af p-
indtægterne. 

 
Det forventes at give et overskud på 2,15 mio. kr. årligt under forudsætning af, at der udføres parke-
ringskontrol. 

 
Ved Furesøbads parkeringsplads, som er ejet af Naturstyrelsen, skal der betales et provenu på 4 % af 
bruttoomsætningen. Dette indgår i beregningen. 

 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

under FN’s verdensmål  
Forslaget bidrager til mål 1 om bedre klimaløsninger og mål 8 om mindre trængsel og trafikstøj. 
 
Forslaget understøtter endvidere Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangs-
punkt i holdbar økonomi med fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som 
økonomien bygger på, fastholdes og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for 
de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Veje, Trafik og Grøn Omstilling 

 

NKU 8 – Indførelse af Parkeringsvagter 
 
Sæt kryds 

Effektivisering x 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     

Investeringer 2.172 2.172 2.172 2.172 

Indtægter -2.244 -2.244 -2.244 -2.244 

Netto -72 -72 -72 -72 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslag om at indføre eget parkeringskorps som kan håndhæve parkeringsrestriktioner i hele Furesø 
Kommune på veje med offentlig færdsel.  
 
Det forventes et overskud på ca. 72.000 kr. årligt og det forventes endvidere at det vil resultere i færre 
tilskadekomne og færre borgerhenvendelser. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
For mange vil det opleves som meget positivt, hvis der indføres parkeringsvagter, fordi mange borgere 
oplever store gener ved ulovlig parkering. Samtidig vil p-kontrol øge cirkulationen af biler og være med 
til at sikre en bedre udnyttelse af p-pladser i de områder, hvor der et stor pres på parkeringen, særligt 
ved bymidterne opleves dette problem.   
 
Der vil også kunne opleves en trafiksikkerhedsmæssig effekt, fordi ulovlige parkeringer, som skaber far-
lige situationer, kan minimeres.  
 
Forvaltningen modtager mange henvendelser fra beboere på private fællesveje i stationsnære områder 
om ulovlige parkeringer og gener ved disse. Forvaltningen vurderer, at dette problem vil blive løst, og 
det forventes, at flere vil tage cyklen, fordi det bliver mere attraktivt i forhold til at kunne parkere sin 
cykel tættere på turmålet, når det ikke længere er muligt at parkere en bil ulovligt. På ture under 2 km 
udgør bilen 25 pct. af turene, og for ture mellem 2-4 km udgør bilen knap 40 pct. af turene. Det vurde-
res, at en del af disse vil kunne overflyttes til cykel, hvis der indføres parkeringskontrol. 
 
En parkeringsudgift udgør som udgangspunkt 510 kr. (2021). Dog udgør afgiften 1.020 kr. (2021) ved 
følgende overtrædelser: 
 

• Afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr. (2021) 
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• Afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr. (2021) 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
De driftsmæssige omkostninger ved at indføre ordningen vil være ansættelse af 2 årsværk til p-service, 
samt et halvt årsværk til administration. Der forventes udgifter for 1,050 mio. kr. til lønninger. 
Indtægter fra parkeringskontrol, som udføres af kommunale vejmyndigheder i henhold til tilladelse ef-
ter § 1, stk. 3, fordeles ligeligt mellem Rigspolitiet og den vejmyndighed, der udfører kontrollen 
 
Der forventes indtægter i form af form af parkeringsafgifter for i alt 2,244 mio. kr. årligt.  
Udgift til personale og andel til staten er angivet i tabellen som en permanent investering.  
 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget bidrager til mål 1 om bedre klimaløsninger og mål 8 om mindre trængsel og trafikstøj. 

 
Forslaget understøtter endvidere Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangs-
punkt i holdbar økonomi med fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som 
økonomien bygger på, fastholdes og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de 
givne ressourcer.  
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Natur og Miljø og Veje, trafik og grøn omstilling 

 

NKU 9 – Budgetreduktion på Natur og klimaområdet 
 
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 -340 -340 -340 -340 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -340 -340 -340 -340 
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 2.309 2.309 2.309 2.309 

Note: Samlet budget på de områder, hvor det foreslås en besparelse. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Det foreslås at budgettet til natur og klimaområdet reduceres med 340.000 kr. årligt. Forslaget dækker 
over en større besparelse på Puljen til grøn omstilling samt en mindre reduktion af budget til miljøini-
tiativpuljen, budget til vand og naturplaner samt øvrige foranstaltninger på miljøområdet. 

 

Hele 1.000 kr./ 2023 priser 
2023-priser iser 

Årligt budget Budget-
forslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetforslag 
2026 

Reduktion af Pulje til grøn omstil-
ling 

1.700 -300 -300 -300 -300 

Reduktion af Miljøinitiativpuljen 63 -10 -10 -10 -10 

Reduktion af budgettet til øvrige 
foranstaltninger på miljøområdet 

428 -20 -20 -20 -20 

Vand og naturplaner 95 -10 -10 -10 -10 

Samlet besparelse 2.309  -340 -340 -340 -340 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Furesø kommune har en ”2030 Plan for klima grøn omstilling” samt en politisk vedtaget ”Klimaplan 
2022-2050 for Furesø Kommune”.  
 
Puljen til grøn omstilling, der udgør 1,7 mio. kr. om året, understøtter målene i ”klimaplanerne” og det 
er forudsat, at alle igangsatte indsatser er målrettet at bidrage til CO2 reduktion. En reduktion af den 
grønne pulje vil have konsekvenser for opnåelse af det vedtagne mål om at Furesø Kommune skal væ-
re C02 neutral i 2030. 
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Af konkrete projekter som foreslås at bortfalde – ved en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. er: 

• Flyvestation på hjul, hvor (besparelse ca. 25.000 kr. årligt). 

• Folkeskolen cykler (besparelse ca. 30.000 kr. årligt), initiativet kan indgå  i prioriteringen af trafik-
sikkerhedspuljen. 

• Hjælp til borgere til at prioritere energirenovering i private boliger (besparelse ca. 90.000 kr. årligt) 

• Grøn mobilitet for institutioner og skoler (besparelse ca. 80.000 kr. årlig), initiativet kan indgå i prio-
riteringen af trafiksikkerhedspuljen. 

• Energimarkedsplads - et offentligt arrangement, hvor virksomheder kan vise deres klimainitiativer 
(besparelse ca. 15.000 kr. årligt) 

• Høstmarked ved Skolelandbruget (besparelse primært årsværk) 

• Rådgivning i forhold til etablering af EL-lade standere (besparelse ca. 50.000 kr. årligt)  

• Klimafamilie udstilling - aktiviteten vil fremadrettet blive digital og ikke fysisk (besparelse ca. 25.000 
kr. årligt). 

 
Nogle af aktiviteterne vil eventuelt fremadrettet blive finansieret i et andet regi fx puljen til trafiksik-
kerhed eller af budget til Skolelandbruget. 

 
En reduktion af miljøinitiativpuljen med 10.000 kr. vil reducere muligheden for at borgere, miljøråd, in-
teresseorganisationer m.fl. kan søge om midler til miljøinitiativer. 
 
En reduktion af budgettet til øvrige foranstaltninger på miljøområdet på 20.000 kr. årligt. Reduktionen 
kan få betydning for omfanget af ekstern konsulenthjælp (eksperthjælp), forureningsundersøgelser 
som f.eks. prøver for PFAS. 
 
En reduktion af Vand og naturplaner på 10. 000 kr. årligt. Det vil afspejle sig i aktivitetsniveauet i rela-
tion til vand- og naturplaner. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, men vil reducere budgettet til natur og klima-
initiativer med 340.000 kr. årligt. 

 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

under FN’s verdensmål 
Forslaget vil have konsekvenser i forhold til kommunens samlede indsat på natur og klimaområdet, og 
dermed byrådets 2030-mål. 
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Driftsgården 

 

NKU 10 – Budgetreduktioner på Driftsgårdens område 
 
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 -314 -324 -354 -364 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -314 -324 -354 -364 
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 9.758 9.758 9.758 9.758 

Note: Samlet budget på de områder, hvor det foreslås en besparelse. 
 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Det forslås at der spares 0,3 mio. kr. samlet set på Driftsgårdens område i 2023 stigende til 0,4 mio. kr. 
i 2026.  

 
Forslaget indebærer generelle besparelser på en række af Driftsgårdens aktiviteter.  
 
Det forslås at der spares 0,1 mio. kr. årligt på asfaltområdet, 30.000 kr. årligt på drift af de grønne om-
råder ved Sydlejren. 50.000 kr. årligt på Driftsgårdens administration, 0,1 mio. kr. årligt på færdselsre-
gulering samt 20.000 kr. i 2023 stigende til 50.000 i 2026, på Driftsgården drift og vedligehold af 
hjemmeplejens biler.  

 

Hele 1.000 kr./2023 priser  
2023-priser iser 

Årligt bud-
get 

Budget-
forslag 
2023 

Budget-
overslag 

2024 

Budget-
overslag 

2025 

Budget-
overslag 

2026 

Asfaltpuljen reduceres (vejvedligehold) 4.711 -114 -114 -114 -114 

Grønne områder ved Sydlejren 277 -30 -30 -50 -50 

Driftsgården Administrationen 1.754 -50 -50 -50 -50 

Færdselsregulering 1.443 -100 -100 -100 -100 

Reduktion af Driftsgården budget til drift af hjem-
meplejens biler 

1.573 -20 -30 -40 -50 

Samlet budget/besparelse 9.758 -314 -324 -354 -364 
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil reducere serviceniveauet på de berørte områder. Endvidere skal man være opmærksom 
på, at generelle besparelser på Driftsgården gør området mere sårbart i forhold til at have den fornød-
ne volumen og fleksibilitet til at dække ekstremvejrssituationer som fx vintertjeneste. 
 
Forlaget betyder, at der er mindre budget til drift og vedligehold af veje, herunder udbedring af huler i 
vejene m.v. Og besparelsen på færdselsregulering vil ramme lovpligtige opgaver i forhold til op strib-
ning, skiltning, permanent afmærkning, samt understøttelse af trafiksikkerhed (steler etc.). 

 
Reduktionen af budget til drift og vedligeholde af kommunalt ejede stier og grønne områder i Sydlej-
ren, vil primært betyde færre mandtimer til at holde området. 
 
Reduktion af Driftsgården administration vil have konsekvenser i forhold til bl.a. beklædning, efterud-
dannelse, sekretærløn, overarbejdsbetaling og uforudsete udgifter for hele Driftsgårdens drift. 
 
Og endeligt vil reduktionen, af budget til drift og vedligehold af hjemmeplejens biler, fremadrettet give 
et lavere serviceniveau i forhold til hjemmeplejens biler. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget vil i mindre omfang have personalemæssige konsekvenser. 
 

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

Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Veje, trafik og grøn omstilling 

 

NKU 11 – Understøttelse af nabo- og samkørselstjeneste bortfalder 
 
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 -90 0 0 0 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -90 0 0 0 
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 90    

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der blev vedtagelse af budget 2022 blev der afsætte 90.000 kr. i 2022 og 2023 til at understøtte nabo - 
og samkørselstjenesten Nabogo. Det forslås at ophøre med dette ved udgangen af 2022. 

 
Det vil give en besparelse på 90.000 kr. i 2023. Den nuværende aftale er planlagt til at udløbe i udgan-
gen af 2023. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Konsekvensen vil være at nabo - og samkørselstjenesten Nabogo ikke understøttes af Furesø Kommu-
ne. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Ingen personalemæssige konsekvenser 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Driftsgården 

 

NKU 12 – Frasalg af grønne områder langs bebyggelser 
 
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 -100 -100 

Investeringer     

Indtægter     

Netto  -100 -100 -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 

Vedtaget budget 46.843 46.843 46.843 46.843 

Note: Driftsgårdens samlede budget til løn og øvrige driftsudgifter (ekskl. udgifter drift af vejbelysning). 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Det foreslås at der udarbejdes en analyse af mulighederne for at frasælge grønne områder langs be-
byggelser samt om virksomheder, grundejerforeninger eller boligselskaber i større omfang kunne 
overtage driften af nogle kommunale arealer langs bebyggelser. 
 

Analysen skal i første omgang komme med forslag til, hvilke arealer der vil kunne afhændes med en 
forventet gevinst på ophøret af kommunal drift. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Hvis kommunen sælger eller overdrager driften af grønne områder langs bebyggelser, vil kommunen 
ikke i samme omfang have indflydelse på driften og udseende af de grønne områder. Det kunne gå ud 
over sammenhængen mellem områderne. Endvidere har Furesø et mål om at drive i grønne områder 
ud fra hensyn til klima og biodiversitet. Såfremt driften overgår til andre, kan det blive på bekostning af 
dette. 
 
Hertil skal man være opmærksom på, at generelle besparelser på Driftsgården gør området mere sår-
bart i forhold til at have den fornødne volumen og fleksibilitet til at dække ekstremvejrssituationer 
som fx vintertjeneste. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Den ønskede reduktion i kommunens driftsopgaver vil have personalemæssige konsekvenser. 
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget understøtter 
Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med fokus på 
innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes og bidrager 

til at sikre, at der leveres den bedst. 
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