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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 
            

  ÆLDRE OG SUNDHED -3.650 -13.800 -18.050 -18.550 

            

ÆSU 1 Øget fokus på ind- og genindlæggelser 0 -600 -600 -600 

ÆSU 2 Dosisdispensering i sygeplejen og på pleje-
hjem 

-300 -300 -300 -300 

ÆSU 3 Bedre koordinering i borgeres hjem -300 -300 -300 -300 

ÆSU 4 Specialiseret rehabilitering hjerneskadede -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

ÆSU 5 Køb af hjemmeplejeydelser reduceres -500 -500 -500 -500 

ÆSU 6 Normering af pladser i Dagtilbuddet Lillevang -500 -500 -500 -500 

ÆSU 7 Styrket rehabilitering i hjemmeplejen 1.000 -250 -500 -500 

ÆSU 8 Køb af dagpladser på Solgaven reduceres 0 -250 -250 -250 

ÆSU 9 Øget salg af plejehjemspladser -650 -1.950 -1.950 -1.950 

ÆSU 10 Øget salg af hjemmeplejeydelser -500 -500 -500 -500 

ÆSU 11 Nedlæggelse af funktionen aktivitets- og frivil-
ligkoordinator 

-530 -530 -530 -530 

ÆSU 12 Justering af egenbetaling for hold på Skovgår-
den og Gedevasevang 

-125 -125 -125 -125 

ÆSU 13 Besparelse på områdeledelse -200 -200 -200 -200 

ÆSU 14 Tilpasning af kapacitet og plejeboliger 0 -6.000 -9.000 -9.000 

ÆSU 15 Konkurrenceudsættelse af produktionskøkke-
net på Lillevang 

300 -400 -400 -400 

ÆSU 16 Besparelse på Genoptræning Furesø  -200 -200 -200 -200 

ÆSU 17 Omdannelse af Skovgården til selvejende in-
stitution som Gedevasevang 

0 0 -500 -500 

ÆSU 18 Velfærd på ældreområdet - investering i vok-
senelevløn og kompetenceudvikling 

0 0 -500 -1.000 

ÆSU 19 Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsom-
rådet 

-145 -195 -195 -195 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet 

 

ÆSU 1 – Øget fokus på ind- og genindlæggelser 
 
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 0 -600 -600 -600 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 177.964 177.964 177.964 177.964 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der igangsættes et projekt med øget fokus på ind - og genindlæggelser i alle enheder på ældre- og 
sundhedsområdet.  
 
Der sker i dag triagering af alle beboere på plejehjem i kommunen og af borgere, der modtager person-
lig pleje og/eller sygepleje. Plejehjemmene har desuden fast tilknyttede plejehjemlæger, og der er an-
sat en læge på Rehabiliteringscentret. Det sundhedsfaglige personale skal have øget fokus på observa-
tioner, der kan føre til ind- og genindlæggelser.  
 
I 2021 blev budgettet til velfærdsteknologi bl.a. brugt til målertårne. Målertårnene er en slags alt-i-et-
redskaber, der arbejder med høj præcision. De registrerer puls, temperatur, blodtryk og iltmætning i 
blodet. Ved bl.a. systematisk brug af målertårne vil man tidligere kunne opdage infektioner i urinveje-
ne, som er en af de hyppigste årsager til ind- og genindlæggelser af medicinske patienter. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Borgerne vil opleve en større livskvalitet, hvis ind- og genindlæggelser undgås. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Det vurderes, at der kan spares 0,6 mio. kr. årligt på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæ-
senet, hvis projektet iværksættes. Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet har været 
fastfrosset i flere år og forventes også at være det i 2023. På den baggrund forventes først en besparel-
se fra 2024 og frem. 
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Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget understøtter Furesøs vision om: 
Et sundt og aktivt liv - hele livet og 2030 målet om: 
En tryg og omsorgsfuld ældrepleje.  
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 2 – Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem  
 
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 -300 -300 -300 -300 

Investeringer 0 0 0 0 

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 

Sygepleje og kommunale pleje-
hjem 106.882 106.882 106.882 106.882 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I dag er det personalet på plejehjem, der varetager medicinophældning til borgerne. For hjemmeboen-
de borgere, der er visiteret til medicinophældning, varetages opgaven enten af sygeplejen eller den de-
legeres til hjemmeplejen. Der er i dag 459 hjemmeboende borgere, der får medicinophældning. 
 
Apotekerne tilbyder dosispakket medicin, som er færdigpakket medicin, der er klar til brug for borger-
ne. Dosisdispensering vil forbedre patientsikkerheden, da menneskelige fejl undgås. Forudsætningen 
for at få dosisdispensering er, at borgerens medicinforbrug anses for stabilt i ca. 3 måneder frem. 
 
Forslaget medfører, at nogle hjemmeboende borgere og borgere på plejehjem, vil kunne overgå til do-
sismedicin på apoteket. Personalet på plejehjemmene og i sygeplejen vil fortsat skulle udføre nogle op-
gaver i relation til medicinhåndtering mv.  
 
Samlet set vurderer forvaltningen, at der vil være en tidsmæssige besparelse for personalet ved, at nog-
le borgere overgår til dosispakket medicin.   
 
Borgeren skal betale for dosisdispensering, som udføres af apotekerne.  
 
Forslaget forudsætter, at de praktiserende læger er villige til at deltage i ordningen. Forvaltningen er i 
dialog med lægerne, hvor nogle er positive og gerne vil samarbejde.  
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Dosisdispensering vil forbedre patientsikkerheden, da borgerne får den rette mængde medicin. Medi-
cinen pakkes af en maskine i små poser med dato og tidspunkt. Medicinen kontrolleres flere gange in-
den den bliver udleveret til borgerne.  
 
Der skal laves aftale med de praktiserende læger, som skal give apotekerne besked, også ved ændrin-
ger i medicinen.  
 
Borgerne skal selv betale for dosisdispenseringen, som forventes at koste borgeren ca. 55 kr. pr. uge. 
Når der er taget højde for medicintilskud, forventes udgiften for borgeren at være på ca. 1 kr. om da-
gen. Nogle borgere vil desuden kunne søge om kommunalt helbredstillæg, hvilket vil bevirke en mer-
udgift under Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv.  
 
Borgeren betaler kun for den medicin, der bliver hældt op. Det vil sige, at hvis der sker medicinændrin-
ger, undgår borgeren at have meget medicin stående, som skal smides ud.  
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ud over det patientsikkerhedsmæssige og miljømæssige, kan der spares personaleressourcer på pleje-
hjemmene og i sygeplejen ved, at nogle borgere fremadrettet får dosispakket medicin fra apoteket. Det 
vurderes, at besparelsen udgør 0,3 mio. kr. årligt fra 2023. 

 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Lov om lægemidler, Lov om apoteksvirksomhed og Sundhedsloven.  
 
Forslaget understøtter Furesøs vision om: 
Et sundt og aktivt liv - hele livet og 2030 målet om: 
En tryg og omsorgsfuld ældrepleje.  
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Udvalg: 
ÆSU + HSP 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet, bostøtte 

 

ÆSU 3 – Bedre koordinering i borgeres hjem 
 
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 -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 

Visiterede timer (hjemmepleje) 
og sygepleje 117.222 121.632 125.959 125.959 

 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold  
CSS og CBV har i dag en gruppe af borgere, som begge centre giver forskellige former for støtte i deres 
hjem. Både Socialpsykiatri og udsatte borgere, sygeplejen og hjemmeplejen kommer hos denne gruppe 
borgere, og borgerne får derfor hjælp af mange forskellige personer i løbet af en uge, og for nogens 
vedkommende mange forskellige bare på en enkelt dag. Nogle af de ydelser borgerne modtager fra 
hhv. CSS og CBV har samme mål, f.eks. pædagogisk støtte. Med dette forslag sikres en øget koordine-
ring mellem CSS og CBV ifht. de tildelte ydelser, så flere opgaver kan varetages af samme medarbejder. 
Herved vil borgeren opleve en højere kvalitet, både ifht. at der kommer færre forskellige personer i 
borgerens hjem og dermed vil der være en større kontinuitet i opgaveløsningen, men samtidig sikres 
det også at f.eks. pædagogisk støtte vil blive ydet af medarbejdere, der er særligt uddannet til netop 
denne opgave. Der vil blive færre korte små-besøg hos borgerne ved at samle opgaverne hos de med-
arbejdere, hvor det giver mest mening. I praksis vil dette betyde, at der er opgaver der rykker fra 
hjemme- og sygeplejen til Socialpsykiatri og udsatte borgere.  
 
Det er vurderingen, at forslaget kan sættes i værk med kort varsel i 2022, hvor det i første omgang vil 
berøre ca. 12 borgere. Fra 2023 vil forslaget kunne udvides til at berøre ca. 46 borgere, med evt. mulig-
hed for på sigt at øge forslaget til endnu flere borgere. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Konsekvensen af forslaget er, at de berørte borgere vil opleve, at der kommer færre forskellige medar-
bejdere i deres hjem, og at de medarbejdere der kommer, er fagligt bedst muligt klædt på til at løse 
den opgave, som borgeren har fået bevilget hjælp til. Borgerne vil således opleve forslaget som en bed-
re service end de modtager i dag. 
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Ved at koordinere hvilke ydelser borgerne skal modtage, vil det være muligt i højere grad at justere an-
tallet af ydelser, så det svarer til borgernes behov.  
 
Med forslaget rykkes udvalgte opgaver fra hjemme- og sygeplejen til Socialpsykiatri og udsatte borgere. 
Det er vurderingen at dette også vil give den ekstra effekt, at det vil blive nemmere at rekruttere med-
arbejdere til disse opgaver, da Socialpsykiatri og udsatte borgere har lettere ved at rekruttere nye 
medarbejdere end særligt hjemmeplejen har. 
 
Forslaget medfører, at medarbejdere i Socialpsykiatri og udsatte borgere skal oplæres i udvalgte hjem-
me- og sygeplejefaglige opgaver. Det er vurderingen, at såfremt forslaget iværksættes for de første 12 
borgere snarest i 2022, vil udgiften til oplæringen modsvares af besparelsen der kan hentes i 2022, 
hvorfor forslaget dermed vil være klar til at give fuld effekt allerede fra 2023. 
 
Forslaget vil indebære en afregning fra visiterede timer til hjemmepleje og sygepleje til CBV for udførel-
se af udvalgte hjemme- og sygeplejefaglige opgaver. Forvaltningen vurderer, at den styrkede koordine-
ring af ydelserne indebærer en besparelse på visiterede timer til hjemmepleje og i Sygeplejen på i alt 
0,3 mio. kr. årligt. 
 

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

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

12 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet 

 

ÆSU 4 – Specialiseret rehabilitering hjerneskadede 
 
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 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
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 2.993 2.993 2.993 2.993 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

På hjerneskadeområdet er det hospitalet, der visiterer borgeren til specialiseret rehabilitering eller al-
men genoptræning. Visiteres borgerne til specialiseret rehabilitering er kommunen forpligtet til at an-
vende en leverandør af rehabiliteringen, som har forskningsforpligtigelse. Det betyder, at kommunen 
ikke kan forvalte forløbet i eget regi. 

 
Området er karakteriseret ved, at det omfatter relativt få borgere, hvoraf nogle modtager ret dyre for-
løb.  

 
På hjerneskadeområdet har der de sidste par år været igangsat en række initiativer til at begrænse bru-
gen af ekstern leverandør – og hermed de samlede udgifter - så meget som muligt: 

• I Genoptræningscentret er siden 2016 opbygget kompetencer til at varetage almen genoptræning 

på avanceret niveau 

• Borgere visiteret til Specialiseret rehabilitering tilbydes et forløb på Rehabiliteringscentret i de til-

fælde, hvor det er muligt 

• Center for Sundhed og Seniorliv har en hjerneskadekoordinator, som bl.a. har optimeret samarbej-

det med hospitalerne om visiteringen af borgere 

• Center for Sundhed og Seniorliv har i samarbejde med Center for Børn og Voksne og Jobcentret til-

knyttet en logopæd og en neuropsykolog med henblik på at kunne give tilbud til flere borgere i eget 

regi 

• Der er igangsat et tværkommunalt samarbejde om kompetenceudvikling inden for hjerneskadeom-

rådet 
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Udgifterne til området har været meget svingende de seneste år (jf. figuren neden for). I 2019 lå udgif-
terne på 2,0 mio. kr., mens de i 2020 lå på 4,1 mio. kr. Det høje udgiftsniveau i 2020 kan tilskrives man-
ge forløb, herunder få meget dyre og langvarige forløb. I 2020 blev der afholdt udgifter for 12 borgere, 
mens der i 2021 kun var udgifter for 5 borgere og udgifter for 1,2 mio. kr. I 2022 er der til og med april 
afholdt udgifter for 4 borgere og der er pt. et forventet forbrug i 2022 på 1,2 mio. kr. 
 
Forvaltningen vurderer, at udgiftsniveauet de kommende år vil ligge under de budgetterede 3,0 mio. kr. 
årligt og foreslår, at budgettet reduceres med 1 mio. kr. i 2023 og frem, fra 3,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr. 
årligt. 
 
 

 
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil ikke være nogen konsekvenser for de borgere, der erhverver en hjerneskade og har brug for 
specialiseret genoptræning. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer, at budgettet til specialiseret rehabilitering af hjerneskadede reduceres med 1,0 
mio. kr. i 2023 og ud i årene. 
 
Forslaget vil ikke 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: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 5 – Køb af hjemmeplejeydelser reduceres 
 
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 -500 -500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -500 -500 -500 -500 
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 3.033 3.033 3.033 3.033 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Budgettet dækker udgifter vedrørende hjemmeplejeydelser og madservice for Furesøborgere  
i andre kommuner. Det drejer sig primært om borgere visiteret til ældrebolig i en anden kommune. 
Derudover er der udgifter til hjemmeplejeydelser for Furesøborgere på ferie i andre kommuner. 
 
Forbruget på køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner varierer noget fra år til år. Budgettet har 
siden 2020 ligget på ca. 3 mio. kr. I 2021 var der et mindreforbrug, og det samme forventes i 2022 (jf. 
nedenstående graf). 
 
Forvaltningen vurderer, at budgettet kan reduceres med 0,5 mio. kr. i 2023 og ud i årene. 
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Forlaget vil ikke få konsekvenser for Furesøborgere, der er bosat i andre kommuner, og modtager 
hjemmeplejeydelser. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer, at budgettet til køb af hjemmeplejeydelser reduceres med 0,5 mio. kr. i 2023 og 
ud i årene. 
 
Forslaget har 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: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde 
Ældreområdet  

 

ÆSU 6 – Normering af pladser i Dagtilbuddet Lillevang 
 
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 -500 -500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -500 -500 -500 -500 
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 4.404 4.404 4.404 4.404 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Dagtilbuddet Lillevang er i dag normeret til 48 daggæster dagligt. I perioden med Corona har antallet af 
daggæster siden juni 2020 været på 30 borgere på grund af bl.a. restriktioner om 2 meters afstand. 
 
I februar 2020, inden nedlukningen på grund af Corona, var der visiteret 87 % af det normerede antal, 
svarende til 42 daggæster dagligt, og fremmødet i februar var på 85 %, svarende til 41 daggæster dag-
ligt. I hele 2019 og januar 2020 var der en gennemsnitlig visitationsprocent på 82 %. 
 
Efter, at der er åbnet op igen, er fremmødet ikke kommet op på de 48 daggæster dagligt.  
I marts 2022 var der et fremmøde på ca. 40 borgere om dagen. Det vurderes, at fremmødet ikke igen 
vil komme op på de 48 normerede daggæster. 
 
Forvaltningen vil på den baggrund foreslå, at normeringen sættes ned til 41 daggæster, og at lønbud-
gettet og kørselsbudgettet justeres i overensstemmelse med det.  
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget har konsekvenser for de beboere på Lillevang plejehjem , der i dag benytter sig af dagtilbud-
det, da de ikke længere kan benytte sig af det. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
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Nedjustering med 7 dagpladser på Dagtilbuddet Lillevang af 65.700 årligt i alt 460.000 kr. Budget til 
kørsel nedjusteres med 40.000 kr. hvilket samlet giver en nedjustering på 500.000 kr. 
 
Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser, hvis ikke en omplacering kan finde sted. 
 
 

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

 
Servicelovens § 104. 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde 
Ældreområdet  

 

ÆSU 7 – Styrket rehabilitering i hjemmeplejen 
 
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 0 -1.250 -1.500 -1.500 

Investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 

Indtægter     

Netto 1.000 -250 -500 -500 
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 

Visiterede timer 77.588 81.997 86.324 86.324 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der afsættes ressourcer til, at hjemmehjælpen kan foretage rehabilitering i borgernes eget hjem, der vil 
vedligeholde og forbedre deres funktionsniveau.  
 
I 2023 investeres i kompetenceopbygning i medarbejdergrupperne i den rehabiliterende tilgang til 
hverdagsaktiviteter med stigende rehabiliterende indsatser. Investering kan være i form af systematisk 
ergoterapeutisk ’sidemandsoplæring’ rettet mod konkrete borgere samtidig med styrket tværgående 
samarbejde og koordinering med URT. 
 
Det vurderes, at der bliver en afledt besparelse på visiterede timer.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil betyde, at medarbejdere vil tilegne sig færdigheder og kompetencer til den sundhedsfagli-
ge opgave i mødet med borger til at støtte og styrke borgers fysiske som mentale funktionsniveauer til i 
højere grad at kunne håndtere aktiviteter selvstændigt i et aktivt hverdagsliv. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer en årlig investering på 1,0 mio. kr. og en besparelse på visiterede timer på 1,25 
mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026. 
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget understøtter 2030-målet om en tryg og omsorgsfuld ældrepleje. 
Furesø Kommunes Værdighedspolitik. 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 8 – Køb af dagpladser på Solgaven reduceres 
 
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 -250 -250 -250 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -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 1.413 1.413 1.413 1.413 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Daghjemmet på Solgaven er et særligt daghjem for blinde og svagtseende, som drives af Region Hoved-
staden. 
Forvaltningen har gennem de senere år haft fokus på kun at visitere borgere til pladser på Solgaven, 
hvis de ikke kan profitere af en dagsplads i Dagtilbuddet på Lillevang.   

 
Der budgetteres med køb af 11 daghjemspladser i 2022 og frem. 

I 2019 blev der købt 10,7 helårspladser og i 2020 12,0 helårspladser. Siden 2020 har der været en fal-

dende tendens, idet der i 2021 blev købt 11,7 helårspladser og i 2022 pt. købes 9,3 helårspladser.  

 
Forvaltningen vurderer, at det er muligt at mindske behovet for køb af daghjemspladser på Solgaven 
med 2 helårspladser fra 2024, således, at der fra 2024 og frem budgetteres med køb af 9 helårspladser.  
Dette vil give en forventet besparelse på 250.000 kr. årligt fra 2024. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
De særlige kompetencer på Solgaven ift. målgruppen kan muligvis ikke sidestilles med det kommunale 
tilbud. De borgere, der ikke kan få gavn af en plads på Dagtilbuddet på Lillevang, vil få tilbudt en plads 
på Solgaven. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Budgettet til køb af daghjemspladser på Solgaven reduceres med 0,25 mio. kr. årligt fra 2024. 
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Forslaget har 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: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 9 – Øget salg af plejehjemspladser 
 
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     

Investeringer     

Indtægter -650 -1.950 -1.950 -1.950 

Netto -650 -1.950 -1.950 -1.950 
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 -16.536 -16.536 -16.536 -16.536 

 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold  
I forbindelse med udbygningen af Lillevang vil plejehjemskapaciteten i Furesø øges med 55 boliger fra 
2024.  Med den øgede kapacitet i Furesø Kommune, forventer forvaltningen, at der vil blive solgt flere 
plejeboligpladser til udenbys borgere.  
Den seneste udvikling på området peger i retning af, at der sælges flere pladser end der er budgetteret 
med. 
Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at det budgetterede antal solgte pladser, øges med 
1 plads fra 25 til 26 pladser i 2023 og med 2 ekstra pladser til 28 pladser fra 2024. Samlet set vil det give 
øgede indtægter på 0,65 mio. kr. i 2023 og 1,95 mio. kr. fra 2024 og frem. 
 
  

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Plejehjemmene budgetteres efter deres samlede kapacitet, og deres budgetter vil ikke blive påvirket af 
forslaget. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer, at indtægtsbudgettet til salg af plejeboligpladser øges med 0,65 mio. kr. i 2023 og 
1,95 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. 
  
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 
 

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

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

24 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 10 – Øget salg af hjemmeplejeydelser 
 
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     

Investeringer     

Indtægter -500 -500 -500 -500 

Netto -500 -500 -500 -500 
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 -2.338 -2.338 -2.338 -2.338 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Budgettet dækker indtægter fra andre kommuner for hjemmeplejeydelser og madservice leveret af Fu-
resø Kommune til udenbys borgere. Det drejer sig om udenbys borgere, der er visiteret til ældrebolig i 
Furesø fra en anden kommune. Derudover er der indtægter vedrørende hjemmeplejeydelser for uden-
bys borgere på ferie i Furesø Kommune.  
 
Indtægterne for salg af hjemmeplejeydelser i andre kommuner varierer noget fra år til år. Indtægts-
budgettet har siden 2020 ligget på 2,3 mio. kr. Siden 2019 har der været stigende indtægter. I 2021 var 
der indtægter for 3,0 mio. kr.  
 
Forvaltningen vurderer, at tendensen med øgede indtægter fortsætter og anbefaler, at indtægtsbud-
gettet øges fra 2,3 mio. kr. til 2,8 mio. kr. fra 2023 og ud i årene.  
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil ikke have konsekvenser for udenbys borgere, der bor i Furesø og modtager hjemmepleje-
ydelser. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer, at indtægtsbudgettet øges med 0,5 mio. kr. i 2023 og ud i årene. 
 
Forslaget har ingen 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 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: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 11 – Nedlæggelse af funktionen aktivitets- og frivilligkoordinator 
 
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 -530 -530 -530 -530 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -530 -530 -530 -530 
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 530 530 530 530 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Oprettelse af funktionen som Aktivitets- og frivilligkoordinator blev politisk godkendt i april 2019, og 
stillingen blev besat i august 2019.  
  
Formål: Koordinatoren skal styrke samarbejdet om frivillige indsatser med dels interne enheder i Cen-
ter for Social og Sundhed, dels relevante frivillige foreninger, som fx Ældresagen, Frivilligcenter Furesø, 
lokale patientforeninger. Koordinatoren understøtter desuden, at også uorganiserede frivillige kan op-
nå relevante kontakter. 
 
Koordinatorens første opgaver var at afdække aktiviteter på de kommunale plejehjem. Afdækningen vi-
ste, at der er mange aktiviteter på plejehjemmene, og at man med enkelte tag kan optimere de daglige 
indsatser der hidtil har taget hensyn til mange beboere med hukommelsesnedsættelse: 

• en sang omkring frokostbordet 

• erindringskort som udgangspunkt for en samtale 

• ”pædagogisk rod”; personalet lægger ting frem med baggrund i den enkeltes livshistorie, 
som kan bidrage til at skabe ro. Fx strikkepinde og garn til en, der er/har været glad for at 
strikke, gamle kladdehæfter til en skolelærer eller gamle ure, små skruetrækkere osv. til en 
urmager. 

 
Der blev endvidere peget på et behov for et særligt fokus på de kognitivt mere friske beboere, som 
har/kan have brug for andre typer af aktiviteter. 
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Der er siden blevet oprettet en enhed for kognitivt friske borgere på Plejehjemmet Lillevang for at til-
godese, at de kan profitere af hinandens selskab og andre typer af aktiviteter. 
 
Forvaltningen vurderer, at med klippekortsordningen til aktiviteter og det nuværende aktivitetsniveau 
og gode samarbejde med frivillige, kan funktionen som aktivitets- og frivilligkoordinator nedlægges. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget indebærer, at der ikke længere er en koordinator af frivillige og aktiviteter på ældre- og sund-
hedsområdet. I forhold til etablering af aktiviteter målrettet hjemmeboende borgere, som ligeledes lå i 
denne stilling, vil disse aktiviteter/tilbud ligge i regi af Skovgården, Gedevasevang, Frivillighedscentret, 
Ældresagens tilbud samt tilbud fra andre frivillige organisationer.  
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget vil betyde en besparelse på 530.000 kr. fra 2023 og ud i årene. Forslaget vil have personale-
mæssige konsekvenser. 
 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Servicelovens § 83. 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

28 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet, Ældreområdet 

 

ÆSU 12 – Justering af egenbetaling for hold på Skovgården og  
Gedevasevang 
 
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     

Investeringer     

Indtægter -125 -125 -125 -125 

Netto -125 -125 -125 -125 
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 6.917 6.917 6.917 6.917 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

På Skovgården ligger holdbetalingen på mellem 150 kr. og 300 kr. for et halvår afhængigt af, hvilket 
Hold der er tale om. Såfremt betalingen øges med 30 % på alle hold, vil det give en merindtægt i stør-
relsesordenen 75.000 kr. årligt. Hvis man øger betalingen for hold på Gedevasevang tilsvarende med 30 
% vil det give en merindtægt på ca. 50.000 kr.   
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Borgerne vil opleve, at prisen for at deltage på hold på aktivitetscentrene stiger. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Hvis egenbetalingen for hold på Skovgården og Gedevasevang hæves med 30 %, vil det give en merind-
tægt på 125.000 kr. årligt. Der er taget højde for, at prisstigningen vil indebære, at lidt færre tilmelder 
sig holdene.  
 

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

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 13 – Besparelse på områdeledelse 
 
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 2.611 2.611 2.611 2.611 

Anm. Budget til de 3 områdelederstillinger. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Områdelederstillingen for Sundhed, Træning, Aktivitet, Rehabilitering og Uddannelsesfaglig enhed ned-
lægges. Der vil skulle ansættes en AC-medarbejder til at håndtere en række tværkommunale opgaver 
på sundhedsområdet og koordinering af uddannelsesområdet, som den tidligere områdeleder har vare-
taget som selvstændig opgave. 
 
De øvrige opgaver fordeles på andre ledere på ældre- og sundhedsområdet. 
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil ikke have servicemæssige konsekvenser, men påvirke arbejdet med fastholdelse og rekrut-
teringsstrategien, som er et af områdeledernes væsentligste fokusområder. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ved dels at omlægge opgaver til andre ledere og ansætte en AC-medarbejder til de øvrige opgaver kan 
der spares 200.000 kr. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Serviceloven og sundhedsloven. 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 14 – Tilpasning af kapacitet af plejeboliger 
 
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  -6.000 -9.000 -9.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto  -6.000 -9.000 -9.000 
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 151.254 164.659 164.659 164.659 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Byrådet vedtog den 25. marts 2020 at udvide plejehjemmet Lillevang med 55 nye boliger. Det skete på 
baggrund af en prognose af kommunens forventede behov for plejeboligpladser i 2018. Forventningen 
var, at kommunens behov ville stige med ca. 50 pladser i årene 2022-2023 og yderligere med ca. 50 
pladser i 2028. På daværende tidspunkt var der optaget 55 boligsøgende på ventelisten til en plejebo-
lig. 
 
Den seneste plejeboligprognose fra marts 2021 viser, at behovet for nye pladser er forskudt således, at 
der i 2025 er behov for ca. 50 pladser mere og yderligere ca. 50 pladser i 2031. 
 
Der er derfor behov for at vurdere, hvordan man bedst kan tilpasse den samlede kapacitet af plejeboli-
ger i kommunen. En tilpasning af boliger kan betyde tomgangsleje. 
 
Der forudsættes effekt i 3/4 år i 2024 og fuld effekt fra 2025.  
 
Forslag til kapacitetstilpasning forelægges udvalget for Ældre og Sundhed og byrådet senest primo 
2023. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil ikke ske servicemæssige forringelser.  

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
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Driftsudgifterne til pleje af beboerne i de 55 nye pladser på Lillevang er allerede indarbejdet i kommu-
nens budget (budget 2020-2023). Hvis kapaciteten tilpasses, forventes der en besparelse på ca. 6,0 mio. 
kr.  i 2024 på personaleomkostninger og drift stigende til ca. 9,0 mio. kr. ud i årene.  
 
Der vil ikke ske personalereduktioner.  
 

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: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 15 – Konkurrenceudsættelse af produktionskøkkenet på Lillevang 
 
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 -200 -400 -400 -400 

Investeringer 500    

Indtægter     

Netto 300 -400 -400 -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 

Vedtaget budget (netto) -205 -205 -205 -205 

Anm. Der er et udgiftsbudget på 7,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,6 mio. kr. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Med forslaget undersøges alternative muligheder ift. at levere mad til beboere på plejehjemmene Lille-
vang og Svanepunktet samt Rehabiliteringscentret. I dag står Køkken Lillevang for denne produktion. 
Solbjerghaven får i dag leveret mad fra Ryetbo.  Madservice til hjemmeboende borgere står Det Danske 
Madhus og Cafe Heiss for. 
 
Baggrunden for at undersøge alternativer til den eksisterende produktion fra Køkken Lillevang er, at der 
forestår en del presserende vedligeholdelsesopgaver på Køkken Lillevang, som skal løses på kort sigt. 
Det drejer sig om arbejdsmiljømæssige forhold - plads i køkkenet til personalet, behov for øget kølerum 
og udsmidning af madvarer. Behovet for køle- og frysekapacitet er øget, da køkkenet pga. bedre mad-
kvalitet og krav om øget økologiprocent producerer en del mere mad fra bunden end tidligere. Vedli-
geholdelse og modernisering af den eksisterende bygning forventes at ville koste ca. 4 mio. kr.  (An-
lægsforslag) 
 
Dertil kommer, at flere borgere får specialkost og diæter, som et mindre køkken som Køkken Lillevang 
har svært ved at honorere. Det samme gælder ønsket om et bredere menuvalg.  
 
I alternative muligheder til den eksisterende madproduktion på Lillevang Køkken, kan opstilles to mu-
ligheder: 
 
1) Udbud af madservice til plejehjem og Rehabiliteringscenter til privat leverandør i lighed med mad-

service til hjemmeboende borgere. 
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2) Furesø Kommune indgår i § 60 selskabet MAD til hver DAG. § 60 selskabet MAD til hver DAG er et 
fælleskommunalt selskab, som tilbyder mad til plejecentre og visiterede borgere i fem kommuner: 
Albertslund (kun plejecentre), Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. 

 
Det er vurderingen i begge scenarier, at borgerne vil få et bredere menuvalg og  at scenarierne vil ho-
norere kravene til diætkost mv.  
 
I forbindelse med et potentielt udbud af madservice, vil besparelsespotentilaet først blive afklaret i for-
bindelse med et udbud. 
 
Ved en eventuel indtrædelse i § 60 selskabet MAD til hver DAG, er det vurderingen, at der vil være en 
besparelse på 0,4 mio. kr. årligt fra medio 2023.  
 
I begge muligheder vil der være etableringsomkostninger i form af investeringer i køleudstyr og opbe-
varing hos de enkelte enheder som beløber sig til ca. 0,25 mio. kr. Ved tiltrædelse i § 60 selskabet vil 
det desuden koste 0,25 mio. kr. til fremtidige investeringer i nyt inventar og vedligeholdelse.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
 
For beboerne på plejehjemmene vil forslaget indebære, at de vil opleve et bredere menuvalg. Der til-
bydes stor valgfrihed i forhold til fx diæter, vegetarkost, fisk mv.  Prisen for borgerne vil være uændret 
med den nye leverandør. 
 
Med den nuværende ordning får plejehjemmene leveret frisklavet, nedkølet mad fra køkkenet på Lille-
vang 3 gange om ugen. Maden kan opbevares i køleskab og varmes i mikroovn. Lillevang får varm mad 
på alle hverdage og nedkølet mad til weekenden. 
 
Privat leverandør og § 60 selskab leverer som udgangspunkt mad to gange om ugen til plejehjemmene. 
Maden er MAP-pakket (pakket i beskyttende atmosfære) og kan opbevares i køleskab og varmes i mi-
kroovn. Ved et udbud vil betingelserne nærmere skulle defineres. 
 
Begge muligheder indebærer, at Svanepunktet, Rehabiliteringscentret får leveret mad 2 gange om ugen 
mod 3 gange om ugen i dag. Det betyder, at der skal indkøbes mere kølekapacitet til disse enheder. Lil-
levangs Køkkens faciliteter skal fremover kun anvendes til at opbevare det leverede mad til Lillevang og 
til at anrette mad til borgerne i Lillevangs Dagtilbud. 

 
Et udbud af madservice vil formodentligt kunne træde i kraft i den sidste halvdel af 2023. Forslaget om 
§ 60 selskabet MAD til hver DAG forventes at kunne træde i kraft medio 2023. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
 
I 2023 er der et budget til løn, fødevarer mv. i Lillevangs Køkken og til indkøb af dagligvarer på pleje-
hjemmene og på Rehabiliteringscentret på i alt 7,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,6 mio. kr. til bor-
gernes betaling. 
Derudover er der udgifter forbundet med driften af ejendommen, som el, vand, varme og vedligehold. 
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Ved § 60 selskab forventes det, at enhederne selv skal stå for indkøb af fødevarer til de andre måltider. 
Der vurderes at være behov for en kostfaglig medarbejder, som skal sikre, at kosten lever op til de gæl-
dende krav og anbefalinger på området. Lillevangs Køkken varetager i dag opgaver omkring levering og 
anretning af maden på særligt Lillevang, som fremadrettet vil skulle varetages af plejepersonalet. 
Det vurderes, at forslaget vil medføre en besparelse på ÆSU´s område på 0,4 mio. kr. årligt.  
 
Vurderingen bygger på en beregning af den besparelse, der ligger i at lukke køkkenet (lønninger, føde-
varer, udbringning mv.) samt med de forventede udgifter til køb af madservice hos § 60-selskabet. Der 
er forudsat et budget på 102 kr. pr. dag pr. beboer (2023-prisniveau). 
 
Ved udbud af madservice kan potentialet ikke beregnes, førend udbudsprocessen er gennemført. 
 
Begge muligheder vil indebære, at stillingerne i køkkenet på Lillevang nedlægges. De ansatte vil så vidt 
muligt blive omplaceret til andre opgaver. En mulighed kan måske også være, at de ansatte kan få ar-
bejde hos en potentiel privat leverandør. 
 
Ved en privat leverandør eller indtræden i § 60 selskab vil der være behov for en investering i ekstra kø-
le-  og opbevaringskapacitet på ca. 250.000 kr. Der forventes etableringsomkostninger på 250.000 ved 
indtrædelse i § 60 selskab.  
 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
 
Servicelovens § 83 
Styrelseslovens § 60 
Furesø Kommunes værdighedspolitik. 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet 

 

ÆSU 16 – Besparelse på Genoptræning Furesø 
 
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 18.162 18.162 18.162 18.162 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Genoptræningscentret har i 2023 et budget på 18, 2 mio. kr. Genoptræningscenteret varetager henvis-
ninger til Genoptræning både på sundhedsloven og serviceloven. 
 
Borgerne, der henvises, har et større behov for genoptræning end tidligere – efter begge lovgivninger. 
Borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne, er mere syge og har derfor et større behov for genop-
træning end tidligere. Det betyder også, at der er et stigende behov for genoptræning i eget hjem, hvil-
ket er forholdsmæssigt meget ressourcetungt. Genoptræning i centret foregår så vidt muligt i hold. 
 
Det foreslås, at budgettet til genoptræning reduceres med 200.000 kr. årligt. Der må i den forbindelse 
ses på øget mulighed for øget brug af hold træning, digital træning, optimering af forløb mv. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Besparelser vil betyde, at borgere fx afsluttes tidligere i deres forløb, ligesom kan betyde øgning af ven-
tetiden på genoptræning efter serviceloven, da vi er lovgivningsmæssigt forpligtede i forhold til forløb 
efter Sundhedsloven på maksimalt 7 dages ventetid. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget medfører en besparelse på 200.000 kr. årligt.  
Besparelser på genoptræning vil kunne medføre yderligere udgifter andre steder, fx i hjemmeplejen, li-
gesom der kan være risiko for, hvis deres forløb afkortes ud over det nuværende, at de henvises igen og 
forløbet samlet set bliver længere. 
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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 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: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet 

 

ÆSU 17 – Omdannelse af Skovgården til selvejende institution som  
Gedevasevang 
 
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 0 -500 -500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 0 -500 -500 
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 4.424 4.424 4.424 4.424 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Aktivitets- og forebyggelsescentret Skovgården blev bygget i 1986 i kommunalt regi. De 47 boliger blev 
bygget i 1990 og er ejet af Værløse Almennyttige Boligselskab. De nuværende aktiviteter drives af 
kommunen med hjælp fra frivillige kræfter. Det undersøges, om en selvejende institution kan drive ak-
tiviteterne billigere end kommunen. 
 
Skovgården har i 2023 et budget på 4,4 mio. kr. På Skovgården er det ansat 1,8 årsværk til ledelse og 
administration, som også deltager i aktiviteterne, samt 1,8 årsværk til aktivitetsmedarbejder og admini-
stration af de frivillige aktiviteter. 
Der er ansat 2,8 årsværk i cafeen og 1,7 årsværk til rengøring. 
 
Ressourcer afsat til at forestå den vedligeholdende træning (1,7 årsværk) er ikke en del af dette forslag. 
 
Forvaltningen undersøger mulighederne for at omdanne Skovgården til en selvejende institution med 
en driftsoverenskomst som på Gedevasevang og et særskilt tilskud til træningsdelen. 
 
En udskillelse i en selvejende institution vil indebære, at der skal tages stilling til: 
a) Skal bygningen (Aktivitets- og forebyggelsescentret) indgå i institutionen 
b) Kan aktiviteterne udskilles og drives i en selvejende institution. 
 
Ad a) Bygningen 
Salg af bygning til et boligselskab: 
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Det kan vælges at sælge bygningen til et boligselskab. Kommunen vil her være fritaget for et eventuelt 
udbud, men prisen skal fastsættes på alm. markedsvilkår. Herved bliver kommunen lejer, så længe 
kommunen fortsat driver aktivitets- og forebyggelsescentret. Prisfastsættelse og forhandling vil kræve 
en række supplerende undersøgelser. 
 
Salg af bygningen til en selvejende institution: 
Kommunen har mulighed for at sælge bygningen på almindelige markedsvilkår ved et udbud til en ny-
oprettet selvejende institution.  
Institutionen skal herefter drive bygningen ud fra det driftstilskud, de modtager fra kommunen. 
 
Det skal undersøges, hvordan en fremtidig driftsoverenskomst vil påvirke kommunen låneramme. 
 
Kommunen udlejer bygningen: 
Kommunen kan beholde bygningen og leje den ud til en eventuel fremtidig selvejende institution. Lejen 
skal fastsættes til markedsleje. Der skal samtidig indgås en driftsoverenskomst med institutionen til 
dækning af blandt andet huslejen.  
 
Ad b) Selvejende Institution 
Det vil være muligt at udskille driften af aktivitets- og forebyggelsescentret i en selvejende Institution jf. 
reglerne i Servicelovens § 79.  
 
Aktiviteten skal udbydes, og kommunen skal da indgå en driftsoverenskomst med institutionen. Heri 
beskrives blandt andet kommunens krav til aktiviteter, serviceniveau mm. 
 
Skovgården kan godt udskilles fra kommunens drift. Det må bero på en række supplerende undersøgel-
ser, om det kan medføre en besparelse. Det vil kræve, at aktiviteterne kan afholdes for færre ressour-
cer end i dag. 
 
Frem mod budget 2025 skal de forskellige muligheder undersøges nærmere og resultatet heraf samt 
indstilling til den konkrete udmøntning vil forelægges til politisk behandling. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Det forudsættes, hvis forslaget føres ud i livet, at serviceniveauet bliver det samme som i dag. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Det beror på en række undersøgelser om Skovgården kan drives billigere af en selvejende institution. 
 

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: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 18 – Investering i ældreområdet – investering i voksenelevløn og 
kompetenceudvikling  
 
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   -500 -1000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto   -500 -1000 
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 3.729 3.729 3.729 3.729 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I Furesø kommune, som i resten af landets kommuner, er ældreområdet under store forandringer og 
voldsomt presset – fagligt og økonomisk. Dette skyldes særligt den demografiske udvikling med flere 
ældre, men også en betydelig vækst i opgaver sfa. udviklingen på sygehusene og nye behandlingsfor-
mer og ikke mindst de alvorlige rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, som kendetegner vel-
færdsområderne allerede i dag, og som det desværre kun ser ud til at øges i takt med samfundets ge-
nerelle arbejdskraftsudfordringer. 
 
For at vi i Furesø kan opretholde en værdig og omsorgsfuld ældrepleje – også i 2030 – er der derfor 
brug for en bæredygtig investerings- og udviklingsplan. Der er behov for, at vi investerer i at kunne 
fastholde og rekruttere nye dygtige medarbejdere til området samt i nye organiseringer, metoder og 
teknologier, der kan øge borgernes selvhjulpenhed og optimere arbejdsopgaver og arbejdsmiljø for 
kommunens sundhedsmedarbejdere. Samtidig er der behov for, at vi hele tiden har fokus på, at vi prio-
riterer, hvad der skal være en  kommunal velfærdsopgave, så vi bruger pengene med størst effekt for 
kvalitet og den nære pleje og omsorg. Vi skal derfor også styrke samarbejdet med frivillige, foreninger 
og pårørende i omsorgen og social fællesskaber for vores ældre borgere.  
På den baggrund foreslås en langsigtet investerings- og udviklingsplan for ældreområdet, der skal inde-
holde følgende elementer: 

• Investering i faglig udvikling, kompetenceudvikling og efteruddannelse for at fastholde kom-
munens dygtige medarbejdere, så de kan varetage de mere specialiserede opgaver 
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• Investere i rekruttering af de kommende velfærdsprofessionelle på SOSU-området gennem 
øget mulighed for voksenelevløn samt indføre ret til uddannelse til SOSU-medhjælper eller SO-
SU-assistent for erfarne medarbejdere  

• Videreudvikle organiseringen af hjemme- og sygeplejen hen imod en mere borgernær og med-
styrende pleje, forenkle og afskaffe unødige dokumentations- og procedurekrav, så arbejdsti-
den prioriteres på den primære pleje til borgerne samt afprøve nye former for fleksibel og øget 
arbejdstid på hele området i samarbejde med MedUdvalg og de faglige organisationer på om-
rådet 

• Investering i nye innovative metoder og velfærdsteknologi i samarbejde med erhvervslivet i Fu-
resø Velfærdsværksted (Life Science Living Lab), der skal bidrage til øget selvhjulpenhed, mere 
effektiv opgavevaretagelse og et bedre arbejdsmiljø for kommunens omsorgsmedarbejdere 

• Øget samarbejde og inddragelse af foreninger, frivillige, pårørende mfl., så flere ældre bliver en 
del af omsorgsfulde fællesskaber. 

 
Det foreslås, at der af de opsparede midler i kassebeholdningen øremærkes en pulje på i alt 8 mio.kr. til 
at investere i rekruttering og fastholdelse af velfærdsprofessionelle på SOSU-området i første omgang 
gennem øget mulighed for voksenelevløn samt indføre ret til uddannelse til SOSU-medhjælper eller 
SOSU-assistent for erfarne medarbejdere. Yderligere investeres i faglig udvikling, kompetenceudvikling 
og efteruddannelse for at fastholde kommunens dygtige medarbejdere og så de kan varetage de mere 
specialiserede opgaver.  
 
Midler fra udviklingspuljen afsættes til området udover det vedtagne driftsbudget 2023, og skal bidrage 
til at rekruttere og fastholde medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet samt reducere det forven-
tede udgiftspres på området de kommende år. Det er forventningen, at dette samt videreudviklingen af 
organiseringen af hjemme- og sygeplejen henimod en mere borgernær og medstyrende pleje, forenk-
ling og afskaffelse af unødige dokumentations- og procedurekrav, så arbejdstiden prioriteres på den 
primære pleje til borgerne, vil kunne bidrage til at reducere udgiftsstigningen til ældre- og sundheds-
området fra 2025 og ud i årene.  
 
Det foreslås, at der med budget 2023-26 udmøntes i alt 5 mio. kr. til hhv. fortsættelse af indsatsen for 
at rekruttere voksenelever på 1 mio.kr. årligt i 2023-26 samt 0,5 mio.kr./år i 2023-24 til kompetenceud-
vikling mv. Den øvrige del af udviklingspuljen skal udmøntes efter politisk drøftelse ifbm. de fremtidige 
budgetforhandlinger. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Se ovenfor. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget skal bidrage til at reducere det forventede udgiftspres på området de kommende år, og med 
ovenstående investeringer er det forventningen, at der kan indarbejdes en besparelse på området i 
2025 på 0,5 mio.kr. stigende til 1 mio.kr. fra 2026 på visiterede timer, sundhedsudgifter mv. Den kon-
krete udmøntning af besparelsen skal endeligt fastlægges med budget 2025. 
 
Investeringen i 2023-26 er en særskilt investering, som tilføres driftsbudgettet fra de opsparede midler i 
kassen, og er derfor ikke indregnet i nettodriftsbesparelsen, som fremgår af dette forslag. 
Udover forslaget om at reservere en udviklingspulje af de opsparede midler, er der afsat 1 mio.kr. i 
2022 og 2023 på Økonomiudvalgets område til innovations- og velfærdsteknologi, der skal bidrage til 
arbejdet med at fremme velfærdsteknologiske løsninger på bl.a. ældre- og sundhedsområdet. Endelig 
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er Furesø Kommune blevet en del af samarbejdet i Erhvervsfyrtårn Life Science. Som en del af samar-
bejdet vil kommunen indgå i samarbejder med private virksomheder om at finde konkrete løsninger på 
kommunale udfordringer og behov (OPI-samarbejder). Til disse kan der søges særskilte midler igennem 
Erhvervsfyrtårnet 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Byrådets 2030 mål om en tryg ældrepleje. 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet, Ældreområdet 

 

ÆSU 19 – Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsområdet 
 
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 -195 -195 -195 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -145 -195 -195 -195 
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 22.093 22.093 22.093 22.093 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget omfatter de områder, som er anført i nedenstående tabel. 
 

Vedtaget budget 2023 (1.000 kr.)     
  2023 2024 2025 2026 

Sundheds- og ældresekretariatet (løn) 
                 

2.690          2.690          2.690          2.690  

Udrednings- og Rehabiliteringsteam, Team 
Hjemmetræning og Skovgården 

                 
9.427          9.427          9.427          9.427  

Vederlagsfri fysioterapi 
                 

8.667          8.667          8.667          8.667  

Sygeplejen (driftsramme) 
                 

1.309          1.309          1.309          1.309  

I alt 
               

22.093       22.093       22.093       22.093  

 
 
Forslaget indebærer følgende budgetreduktioner: 
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Budgetreduktioner     
  2023 2024 2025 2026 

Sundheds- og ældresekretariatet (løn) -50 -50 -50 -50 

Udrednings- og Rehabiliteringsteam, Team 
Hjemmetræning og Skovgården -50 -100 -100 -100 

Vederlagsfri fysioterapi -20 -20 -20 -20 

Sygeplejen (driftsramme) -25 -25 -25 -25 

I alt -145 -195 -195 -195 

 
Budgetreduktionerne på Udrednings- og Rehabiliteringsteam, Team Hjemmetræning og Skovgården in-
debærer, at der er færre ressourcer til de borgerrettede opgaver. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Reduktionen af budgettet til Udrednings- og Rehabiliteringsteam (URT) indebærer, at der bliver færre 
ressourcer til at udføre den lovbundne opgave om rehabiliteringsforløb efter serviceloven § 83a.  
 
For så vidt angår Team Hjemmetræning er kapaciteten fuldt udnyttet, og det kan derfor betyde, at bor-
gere ikke kan tages direkte hjem fra hospitalet, som vi gør i stigende grad. Nogle borgere vil skulle have 
deres ophold på Rehabiliteringscentret forlænget eller modtage mere hjemmehjælp. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Nogle medarbejdere på de berørte områder vil skulle gå ned i tid. 
Øgede udgifter til ventedage. 

 
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. 
 

 


	EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026


