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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 
            

  ØKONOMIUDVALGET -4.430 -11.440 -14.940 -23.640 

            

ØU 1 Besparelse på den administrative organisati-
on centralt 

-1.000 -4.800 -8.300 -11.800 

ØU 2 Reduceret pris-fremskrivning på udvalgte 
arter 

-2.000 -4.000 -4.000 -4.000 

ØU 3 Nedjustering af en række driftsbudgetter 
under Økonomiudvalget 

-420 -420 -420 -420 

ØU 4 Øgede indtægter fra Kantinen på rådhuset -205 -205 -205 -205 

ØU 5 Besparelse på den administrative organisati-
on 

-450 -450 -450 -450 

ØU 6 Reduktion af sikringspuljen -70 -70 -70 -70 

ØU 7 Arealoptimering med reduktion af ejen-
domsudgifter samt salg af ejendomme 

500 0 0 -5.200 

ØU 8 Analyse af registreringer i fht. beregnet ud-
giftsbehov 

90 90 90 90 

ØU 9 Hareskov svømmesal -125 -300 -300 -300 

ØU 10 Effektivisering i servicefunktionen – teknisk 
drift og service og omlægning af kommune-
vagt 

-200 -485 -485 -485 

ØU 11 Optimering af kommunens bilpark/reduktion 
af kørselsudgifter 

-100 -100 -100 -100 

ØU 12 Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen -450 -700 -700 -700 
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Udvalg: 
ØU 

Aktivitetsområde: 
Administrativ organisation 

 

ØU 1 – Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets admini-
strative ramme. 

 
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 -2.225 -4.800 -8.300 -11.800 

Heraf til pulje 1.225    

Indtægter     

Netto -1.000 -4.800 -8.300 -11.800 
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 195.462 193.977 193.977 193.977 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget indeholder en besparelse på lønbudgettet på det administrative område.  
 
Økonomiudvalget har besluttet, at der skal være fokus på forslag: 
 

• der ikke reducerer i kvaliteten i servicen overfor borgerne 

• der peger på justeringer i ledelse på det administrative område med det sigte at skabe en fladere 

ledelsesstruktur med færre ledelseslag, hvor sigtet er at gennem et øget råderum at sætte 

medarbejderne fri  

• der peger på mulighed for justeringer i forbruget af eksterne og interne konsulentfunktioner i bred 

forstand samt en forankring af kommunikationsopgaven tæt på kerneopgaven 

• der undersøger mulighederne for reduktion i forbruget af tid på møder, interne processer, 

registreringsopgaver, rapporteringer mv. 

• der peger på muligheder for forenkle og dermed opnå et lavere ressourceforbrug i den politiske 

betjening - herunder i forhold til dagsordensudarbejdelse 

• der undersøger muligheden for at digitalisere og automatisere arbejdsgange samt omlægge 

opgaveløsningen samt evt. tilpasse organisationens opbygning 

• der giver mulighed for besparelser i kommunens køb af varer og tjenesteydelser 

 

Budgetforbedringer i 2023 og 2024: 
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 2023 2024 2025 2026 

A: Samlet besparelse på kommunens stabscenter 
Center for Økonomi og Ressourcer, bl.a. ved at ned-
lægge centerchefstilling og en afdelingschefstilling 
samt reducere ressourcer til den centrale kommu-
nikations- og udviklingsindsats  -1.900 -3.150 -3.150 -3.150 

      

B: Reduktion i omfanget af politiske møder – Res-
sourceforbrug til dagsordens samling, forplejning 
mv. 0 -200 -200 -200 

C: Omlægning af hygiejneindsatsen – decentralise-
ring af opgaveløsningen -325 -650 -650 -650 

D: Yderligere reduktion på ledelse på det admini-
strative område  -800 -800 -800 

     

I alt -2.225 -4.800 -4.800 -4.800 

 
Ad A - Reduktion i ledelse og centrale støttefunktioner 
Center for Økonomi og Ressourcer består i dag af 5 afdelinger (Økonomi, Personale, Ledelsessekretariat, 
Digitalisering samt Udvikling og Kommunikation). Det foreslås at nedlægge to lederstillinger. Center-
chefstillingen i Center for Økonomi og Ressourcer (CØR) har været ubesat siden januar 2021. Ledelses-
ansvaret i forhold til de enkelte afdelinger i Centeret har i 2022 været samlet hos Kommunaldirektøren. 
Centerchefstillingen foreslås derfor nedlagt, og ledelsesansvaret for centret vil fortsat være placeret hos 
Kommunaldirektøren. Samtidig foreslås afdelingen for Udvikling og Kommunikation sammenlagt med 
Ledelsessekretariatet, og den ledige afdelingschefstilling nedlægges. Forslaget vil bl.a. medføre, at den 
daglige direkte ledelse i forhold til ledergruppen i CØR bliver på et mindre intensivt niveau, og de reste-
rende afdelingsledere kommer til at løfte et større ledelsesansvar. 
 
Herudover reduceres de centrale støttefunktioner til kommunens interne og eksterne kommunikations-
indsats, ligesom ressourcerne reduceres til intern konsulentbistand til bl.a. procesunderstøttelse og ud-
viklingskraft ift. den tværgående HR-indsats, sygefravær, rekruttering og fastholdelse, kompetenceud-
vikling, ledelsesudvikling mv.  
 
Samlet set betyder forslaget, at den samlede ledelseskraft i centeret bliver reduceret, ligesom mulighe-
den for fra centralt hold at understøtte de lokale ledelser i at drive og projekter og indsatser omkring sy-
gefravær, rekruttering, ledelsesudvikling, medarbejdertrivsel mv. reduceres. Det betyder, at flere opga-
ver fremover skal drives lokalt indenfor eksisterende medarbejderressourcer og at de enkelte arbejds-
pladser selv skal løfte flere kommunikationsopgaver. Tiltag og analyser vil fremover i større omfang skul-
le drives af de lokale ledelser eller købes eksternt, hvis omfanget ikke kan tilpasses de reducerede cen-
trale ressourcer eller kompetencerne ikke findes internt i kommunen. 
 
Sammen med de relevante medarbejdere og CenterMed i CØR vil ledelsen afklare, hvilke opgaver og 
indsatser, der fremover skal varetages centralt i CØR indenfor de pågældende områder og med de frem-
tidige ressourcer og kompetencer. 
 
Ad B – Mindre ressourceforbrug på dagsordensproduktion, mødeafvikling mv.: 
Byrådet har drøftet en reduktion i mødehyppigheden i de stående udvalg, så der eksempelvis fra 2023 
afholdes møder hver anden måned i fagudvalgene. Samtidig har Byrådet bedt om, at det bliver vurderet 
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om der med fordel kan ske en øget delegation til forvaltningen af kompetence til at afgøre og ekspedere 
sager på områder, hvor der enten er fastlagt en politisk retning, eller hvor det lokalpolitiske spillerum er 
begrænset. 
 
Disse tiltag kan, hvis de gennemføres, føre til færre udvalgsmøder og færre politiske sager, hvilket vil re-
ducere forvaltningens ressourceforbrug på mødeforberedelse, mødeafvikling samt øvrige udgifter til-
knyttet selve mødet. Der er forudsat, at reduktionen – der i hovedsagen vedrører normeringer og i et 
mindre omfang udgifter forbundet med mødernes afholdelse – først får virkning fra 2024, da den politi-
ske afklaring om fremadrettet arbejdsform sker i 2023. 
 
Ad C – Lokalt ansvar for hygiejneindsatsen: 
Furesø Kommune har for 2 år siden ansat en hygiejnesygeplejerske, der under Corona-pandemien har 
rådgivet krisestab, institutioner, rengøringsenhed mv. om tiltag der kan forebygge smittespredning, 
håndtering af udbrud mv. Det har højnet den faglige kvalitet i arbejdet med hygiejne i organisationen, 
hvilket er vigtigt også i en bredere sammenhæng – eksempelvis i forhold til betjening af borgere, der er 
smittet med resistente bakterier.  
Forslaget er, at denne funktion bliver nedlagt, og at hygiejneindsatsen fremover drives lokalt af ar-
bejdsmiljøgrupperne med afsæt i den vidensopbygning, der er sket under pandemien. Konsekvensen af 
forslaget er, at den særlige kompetence på området ikke længere er til stede på samme niveau som nu, 
med de ulemper det giver i forhold til et løbende løft af kommunens indsats i forhold til hygiejne.  
 
Ad D - Yderligere reduktion på ledelse på det administrative område 
Der indlægges en yderligere besparelse på ledelse på det administrative område på 0,8 mio. kr. fra 2024. 
Besparelsen udmøntes konkret efterfølgende af direktionen.  
 

Budgetforbedringer 2025 og 2026: 
I forhold til 2025 og 2026 foreslås en yderligere reduktion af den administrative organisation, der har en 
økonomisk virkning på 3,5 mio. kr. i 2025 og 7 mio. kr. 2026. 
 
Budgetforslaget indebærer, at der ikke bliver taget konkret stilling til udmøntningen for 2025 og 2026 
nu, men i stedet besluttes følgende fordeling på centrenes administrative budgetter: 
 

Budgetopgave - Administrativ organisation i 2025 og 2026   

  2025 2026 

Center for Kommunale ejendomme -149 -298 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse -132 -264 

Center for Børn og Voksne -810 -1.620 

Center for Borgerservice og Kultur -349 -697 

Jobcenter Furesø -627 -1.253 

Center for Sundhed og Seniorliv -577 -1.154 

Center for By og Miljø -857 -1.714 

I alt -3.500 -7.000 

 
Denne fordeling lægges fast nu, og bliver indarbejdet i centrenes budgetter som en negativ budgetregu-
leringspulje til senere udmøntning. Hovedparten af reduktionen vil skulle findes i form af normeringer, 
og den årlige omkostning for en normering ligger i lejet 0,5 mio. kr. afhængig af stillingstype. 
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Centrene får dermed til opgave – sammen med MED-organisationen – at finde metoder til gennemførel-
se af de forudsatte reduktioner. Denne proces gennemføres frem mod foråret 2024, så der kan afrap-
porteres til Økonomiudvalget om de valgte tiltag. 
Forudsætningen for centrenes arbejde er de fokuspunkter, som fremgår øverst i dette budgetforslag, og 
som Økonomiudvalget har aftalt som ramme for budgetforslaget på det administrative område. 
 
Et bidrag til processen kan være implementering af administrative robotter og andre tiltag, der kan lette 
de administrative processer, hvorfor det foreslås, at dette arbejde understøttes med en investeringspul-
je på udvalgets område i 2023, jf. nedenfor. 
 

Investeringspulje i 2023 til understøttelse af effektiviseringsarbejdet på det administrative 
område: 
Der er med dette forslag og ØU2 om reduceret prisfremskrivning samlet peget på budgetforbedringer 
udover det måltal, som Økonomiudvalget har fastsat i 2023. 
 
Baggrunden er, at der i organisationen er erfaring med, at administrative robotter, velfærdsteknologi 
mv. i et vist omfang kan bidrage til løbende effektivisering og lettelser i arbejdsprocesser. Men erfarin-
gen er også, at indførelse af disse tiltag er ressourcekrævende i en opstartsfase. Samtidig er erfaringen, 
at en beslutning om først at indføre administrative robotter og velfærdsteknologi efterfulgt af en op-
samling af gevinsterne er meget administrativt tung og hæmmende for ideskabelse og gennemførelse. 
 
Derfor er forslaget, at der afsættes en pulje i 2023 på 1,225 mio. kr. til understøttelse af arbejdet med 
flere RPA-løsninger, velfærdsteknologi mv., så de service- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser af bud-
getreduktionerne på det administrative og andre områder kan reduceres i et vist omfang. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Konsekvenserne ved de enkelte forslag er beskrevet ovenfor.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Samlet set vil dette betyde en reduktion på ca. 5,5 årsværk ved fuld indfasning fra 2024.  
 
Hvis forslaget vedtages, vil lønbudgettet i det centrale stabscenter Center for Økonomi og Ressourcer 
blive reduceret med hhv. 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. årligt fra 2024. Derudover vil lønbudgettet 
til hygiejnesygeplejersken blive reduceret med 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2024. Dertil 
kommer, at der vil blive reduceret lønrammer med yderligere 3,5 mio.kr. i 2025 stigende til 7,0 mio. kr. 
årligt fra 2026 fordelt på de øvrige fagcentre. Der er ikke taget stilling til, hvordan besparelsen relateret 
til færre politiske møder fra 2024 udmøntes konkret.   
 
Af den samlede besparelse vil der i 2023 være afsat 1,2 mio.kr. til, at den resterende besparelse på 
kommunens fagcentre kan udmøntes evt. ved at investere i udvikling af administrative robotter, vel-
færdsteknologi eller lignende i 2023.  
 
De økonomiske konsekvenser er ligeledes beskrevet ovenfor i de to tabeller. 
 

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 
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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: 
Økonomiudvalget samt 
fagudvalg 

Aktivitetsområde: 
Alle 

 

ØU 2 – Reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter 
 
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 -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 
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 291.983 291.983 291.983 291.983 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Kommunen anvender normalt KL’s officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget. Det-
te forslag indebærer, at kommunen prisfremskriver budgettet med en lavere procent end det officielle 
skøn for 2023 - 2026 fra KL. Det betyder, at budgetterne for enheder fremskrives med en lavere pro-
cent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.  
 
Den generelle fremskrivning af priserne udgør 1,82 pct. jf. KL’s udmelding over skønnet for prisudviklin-
gen fra 2022 - 2023 (juni 2022). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 0,92 
pct.  

 
Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,7 mia. kr. foreslås det, at 291,9 mio. kr., der vedrører ud-
gifts-arterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser fremskrives med en lavere procent. 
Det samlede budget til fødevarer, varekøb og tjenesteydelser udgør oprindeligt 533,9 mio. kr. i budget 
2023, men en række budgetposter på disse områder er udeladt, da det ikke er hensigtsmæssigt at ned-
skrive budgetterne.  
De områder, som ikke er omfattet af den reducerede fremskrivningsprocent vedrører dels køb af foran-
staltninger på det specialiserede børne- og voksenområde samt takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. 
hos eksterne leverandører på bl.a. ældreområdet, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og 
lønudvikling, huslejestigninger samt kontraktbundne områder på blandt andet driftsbudgettet for Akti-
vitetsområderne IT og Digitalisering samt Kommunale Ejendomme under Økonomiudvalget , hvor det 
ikke vil være muligt at realisere den reducerede fremskrivning.  
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Den reducerede fremskrivning fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår 
særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder. 

 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en lavere prisfremskrivning end der ligger i 
KL’s udmeldte prisfremskrivning medføre, at budgetrammerne ikke følger den almindelige prisudvikling 
i samfundet. Det betyder, at ”købekraften” bliver mindre end ellers. Det vil blive håndteret gennem 
mindre besparelser eller effektiviseringer af driftsbudgettet på de enkelte institutioner eller enheder.  
 
Udmøntningen foreslås fordelt på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede bud-
get til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser.  
 
Fordelingen af den reducerede fremskrivning fordelt på udvalgene er vist i tabel 1 nedenfor:  
 

Udvalg 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Budget 

2025 
Budget 

2026 

          

ØU -467 -935 -935 -935 

BSU -490 -981 -981 -981 

KFI -165 -329 -329 -329 

BEU -116 -232 -232 -232 

ÆSU -301 -602 -602 -602 

HSP -43 -87 -87 -87 

NKU -415 -830 -830 -830 

PBU -2 -5 -5 -5 

I alt -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 

 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med min-
dre end det officielle skøn fra KL. Det skal dog bemærkes, at der ved budgetvedtagelsen for 2021 – 
2024 blev vedtaget en samlet indkøbsbesparelse på 2,6 mio. kr. i 2023 stigende til 3,6 mio. kr. fra 2024 
og frem. Indkøbsbesparelsen vil skulle udmøntes på samme budgetområder, som indgår i de udgifter, 
der fremskrives med en lavere fremskrivning.  
 
Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få direkte personalemæssige konsekven-
ser. 
 
Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning 
betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de bud-
getrammer, der politisk fastlægges i budgettet.   
 

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. 
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Udvalg: 
Økonomiudvalget 

Aktivitetsområde: 
Administrativ organisation  

 

ØU 3 – Nedjustering af en række driftsbudgetter under Økonomiud-
valget 

 
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 -420 -420 -420 -420 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -420 -420 -420 -420 
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  
Områder 
Tjenestemandspension 

 
1.954 

35.597 
1.954 

35.597 
1.954 

35.597 
1.954 

35.597 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

For at opnå en samlet besparelse indarbejdes der reduktioner på en række driftsbudgetter på Økono-
miudvalgets område, hvor det vurderes muligt at reducere de samlede udgifter.  
 
Driftsbudgetterne, der reduceres er:  

• Driftsramme – direktionen: 50.000 kr. (nedjustering af budget fra 323.000 kr. til 273.000 kr.) 

• Ledelsesudvikling og pulje til strategiske formål: 200.000 kr. (nedjustering af budget fra 523.000 
kr. til 323.000 kr.) 

• Kommunal information - annoncer i aviser mv.: 50.000 kr. (nedjustering af budget fra 336.000 
kr. til 286.000 kr.) 

• Konsulentbistand: 100.000 kr. (nedjustering af budget fra 425.000 kr. til 325.000 kr.) 

• Tjenestemandspension: Indarbejdelse af faldende udgiftsprofil med 20.000 kr. om året (nedju-
stering af budget fra 35,597 mio. kr. til 35,577 mio. kr.) 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Reduktionen af de enkelte driftsbudgetter vil betyde, at der skal skæres ned på aktiviteterne på områ-
derne.  
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Samlet set vil dette betyde en reduktion i udgifterne på ca. 420.000 kr. Der vil ikke være nogle persona-
lemæssige konsekvenser af forslaget. 
 
 

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: 
Økonomiudvalget 

Aktivitetsområde: 
Kommunale ejendomme 

 

ØU 4 - Øgede indtægter til Kantinen 
 

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 (netto) -205 -205 -205 -205 

Netto -205 -205 -205 -205 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2022-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Kantinebudget (samlet netto-
budget) – (2022-niveau) 1.931 1.931 1.931 1.931 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Kantinen leverer frokost til ansatte på Rådhuset, Driftsgården og Jobcenter Furesø og mødeforplejning, 
udvalgs- og byrådsbespisning samt større leverancer til særlige begivenheder. Kantinen har et netto-
budget på 1,9 mio. kr. årligt. Budgettet består af et udgiftsbudget på 4,2 mio. kr. (løn, varekøb m.v.) og 
et indtægtsbudget på 2,3 mio. kr. til varesalg (fra abonnement og salg til mødeforplejning m.v.). 

 
Det foreslås at øge kantinebetalingen for abonnementer for medarbejderne fra 390 til 490 kr. om må-
neden. Det vil betyde, at den daglige for pris for frokost stiger fra knap 19 kr. til ca. 24 kr. pr. dag.  Det 
vil øge kantines indtægter med ca. 250.000 kr. En del af den øgede indtægt vil gå til at dække de almin-
delige prisstigninger på råvare generelt, mens resten vil give en merindtægt på kantinedrift på ca. 
125.000 kr. om året.  
 
Samtidig er der forslag om at øge betalingen fra mødeforplejning og frokostbetaling for ikke abonne-
menter af frokostordningen. Det vurderes at give en merindtægt på ca. 80.000 kr. 
 
Fremover vil priserne blive indeksreguleret årligt. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil øge medarbejdernes betaling for frokostordningen, som kan have betydning for hvor man-
ge der tilmelder sig ordningen, som alternativ til selv at medbringe sin frokost. Det er flere år siden der 
har været prisregulering på kantinebetalingen for abonnementer af frokostordningen. 
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  2023 2024 2025 2026 

Kantinebetalingen for abonnementer (100 kr. om måne-

den) netto merindtægt -125 -125 -125 -125 

Øge betalingen fra mødeforplejning og frokostbetaling (10 

pct., højere pris) -80 -80 -80 -80 

Samlet besparelse -205  -205  -205  -205  

 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget vil give en årlig merindtægt 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: 
Økonomiudvalget 

Aktivitetsområde: 
Kommunale ejendomme 

 

ØU 5 - Besparelse på den administrative organisation 
 
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 -450 -450 -450 -450 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -450 -450 -450 -450 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2022-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget Ledelse og 
administration 20.541 20.541 20.541 20.541 

Note: Samlet budget til løn til Drift og Service under Kommunale ejendomme (omfatter pedeller, betjente, rengøring 
samt ledelse m.v.). 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der vil ske en reduktion i lønmidler til administration og ledelse med 450.000 kr. årligt på aktivitetsom-
rådet Kommunale ejendomme (Drift og Service). 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Ledelsen omorganiseres i forhold til afdelingerne under Drift og Service. Opgaverne vil blive overtaget 
af andet personale herunder øvrige ledere og centerchef. Det kan fra tid til anden give forlænget re-
sponstider blandt andet i forhold til hastesager.  

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

En lederstilling nedlægges i forbindelse med omorganisering af Kommunale ejendomme. 
 
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: 
Økonomiudvalget 

Aktivitetsområde: 
Kommunale ejendomme 

 

ØU 6 - Reduktion af sikringspuljen 
 
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 -70 -70 -70 -70 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -70 -70 -70 -70 
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 654 654 654 654 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der vil der ske en reduktion af sikringspuljen med kr. 70.000 årligt, hvilket betyder færre midler til sik-
ring af ejendommene.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Sikringspuljen anvendes til udskiftning/oprettelse af alarmer, etablering af sikringsforanstaltninger 
f.eks. gitre for vinduer m.v.  

 
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: 
Økonomiudvalget 

Aktivitetsområde: 
Kommunale ejendomme 

 

ØU 7 - Arealoptimering med reduktion af ejendomsdriftsudgifter samt 
salg af ejendomme  
 
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    -5.200 

Investeringer 500    

Salgsindtægter (Anlæg)*  -3.000 -4.000  

Netto (drift) 500 0 0 -5.200 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
*Salgsindtægter (Anlæg) i 2024 og 2025 indgår under anlæg og medtages derfor ikke i besparelsen på driftssiden. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift/anlægsbudget X Overførselsudgifter  Afledt drift x 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 

Hovedprincippet for forslaget er en reduktion af kommunens ejendomsportefølje, hvilket på sigt vil give 
besparelser på de samlede ejendomsudgifter. Følgende principper foreslås at blive lagt til grund for 
arealoptimering. 
 
A. Salg af overskudskapacitet 
Salget vil omfatte ejendomme og faciliteter som kan afvikles uden at Furesø Kommune skal afholde an-
lægsomkostninger. Fælles for ejendommene er, at de ikke pt benyttes til et kommunalt formål eller at 
de er tomme.  
 
B. Salg som medfører driftsbesparelser og engangsindtægter 
Ejendommene og bygningerne i denne gruppe er i brug. Et salg kan betyde en besparelse i driftsbudget-
tet, men vil kræve nærmere analyse. Ejendomme der oppebærer lejeindtægter, er også en del af denne 
kategori.  
 
C. Salg som følge af optimering af udbuddet af kommunale faciliteter 
Gruppen indeholder de ejendomme som kan afvikles efter en optimeringsgennemgang. For at opnå be-
sparelsen vil det være nødvendigt med afholdelse af anlægsmidler.  
 
D. Ejendomme som kan købes for at reducere driftsomkostningerne 
I gruppen er de ejendomme som Furesø Kommune lejer hvor det er vurderet at et køb af ejendommen 
vil betyde at forholdene kan optimeres og en besparelse på driftsbudgettet kan opnås. 

 
Besparelser på arealoptimering kan typisk først implementeres med effekt efter minimum 2-3 år, det vil 
sige tidligst i 2026 (jf. ovenstående princip B, C). I tråd med målsætningen om at reducere ejendoms-
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porteføljen foreslå det derfor samtidigt, at der i årene 2023 til 2025, sker et øget salg af ejendomme for 
at håndtere besparelsesmålsætningen på kort sigt (jf. ovenstående princip A).  

 
Arealoptimering og -forbedringer vurderes fra 2026 at kunne reducere de samlede ejendomsudgifter 
med ca. 5,2 mio. kr. ved at reducere ejendomsporteføljen med ca. 12.000 – 16.000 kvm frem mod 
2026. Der skal blandt andet ses på at etablere øget fællesbrug af arealer og afhændelse af ejendomme. 
Forslaget forudsætter et budget på 0,5 mio. kr. i 2023 til forundersøgelser, beregninger, beskrivelser af 
ændret benyttelse, flytninger m.v. og beregning af nødvendige investeringer m.v. 
 
Frem mod 2026 opnås besparelsesmålet ved at øge salgsindtægterne ud over de allerede budgetlagte 5 
mio. kr. om året ved salg af én eller flere ejendomme.  Økonomiudvalget vil blive forelagt en konkret li-
ste over, hvilke ejendomme og funktioner, der vil blive undersøgt, i forhold til muligt salg. 
 

 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Salgene for 2023-2025 vil betyde at ejendomsporteføljen reduceres. Konsekvensen af salgene er at 
kommunen ikke har samme med overskudskapacitet og derved fleksibilitet f.eks. til husning af flygtnin-
ge m.v.  
 
Konsekvensen for salgene fra 2026 og frem kan først beskrives når den endelige plan er udarbejdet (jf. 
princip B, C, D).  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser. 
 
Investeringen til forundersøgelser m.v. i 2023 foreslås finansieret af de opsparede midler. Dette indgår i 
de kommende budgetforhandlinger.  
 
Omfanget af øvrige nødvendige investeringer m.v. forelægges efter gennemførte forundersøgelser m.v. 
  

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Reduktion af kvadratmeter vil understøtte byrådets 2030 mål om reduktion af CO2, idet kommunen har 
en mindre ejendomsportefølje som skal opvarmes, vedligeholdes m.v. 
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Udvalg: 
ØKONOMIUDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Administrativ organisation 

 

ØU 8 – Analyse af registreringer i fht. beregnet udgiftsbehov 
 
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 90 90 90 90 

Indtægter     

Netto 90 90 90 90 

Indtægter (til-
skud/udligning)* 0 -500 -500 -500 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
*) Indtægter i 2024 og fremefter indgår i Totalbudgettet efter kommunens driftsindtægter (tilskud/udligning) og med-
tages derfor ikke i besparelsen på driftssiden. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Furesø Kommune har i 2022 igangsat et analysearbejde af registreringer vedr. enlige forsørgere, der 
ligger til grund for Furesø Kommunes beregnede udgiftsbehov, på kommunens indtægtsside.  
 
Arbejdet gennemføres af et eksternt konsulentfirma, som har den specifikke kompetence.  
 
Registreringerne forventes at kunne give en merindtægt på kommunens indtægtsside på i omegnen af 
500.000 kr. årlig. Da tilskudsudmeldingen for 2023 bygger på registreringer i 2021, vil effekten på 
kommunen indtægtsside af den igangsatte analyse først slå igennem i 2024. Analysen gentages årligt og 
omkostningen udgør ca. 90.000 kr. Investeringen modsvares af øgede indtægter på kommunens ind-
tægtsside. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Analysen vil sikre, at borgere, der kan have ret til ydelse som enlige forsørgere, bliver informeret om 
dette og at registreringer, der ligger til grund for det beregnede udgiftsbehov, opdateres. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der afsættes 90.000 kr. årligt til at gennemføre denne analysen. Den årlige analyse er en forudsætning 
for effekten på indtægtssiden.  
 
I forbindelse med analysen tilgår der personaletid i økonomiafdelingen med at give adgange til data og 
koordinere opgaven. Dette arbejde prioriteres indenfor afdelingens ramme. 
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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: 
ØKONOMIUDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Kommunale ejendomme 

 

ØU 9 – Hareskov svømmesal  
 
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 -400 -400 -400 

Investeringer* 125 100 100 100 

Indtægter     

Netto -175 -300 -300 -300 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
*Der er her tale om afledt drift til transport af skoleelever m.v. kr. 40.000 årligt og til kommunens andre svømmefacili-
teter kr. 60.000 årligt. I årene 2024-2026. I 2023 er der regnet med trekvart årsvirkning (3 kvartaler) på transport af 
skoleelever kr. 30.000 og andre svømmefaciliteter kr. 45.000, samt en engang investering på kr. 50.000 til lukning af 
svømmehallen. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 2.510 2.510 2.510 2.510 

Note: Hareskov skole (der også indeholder Hareskov- bibliotek og svømmesal), har et årligt afledt driftsbudget til 
energi, vand, rengøring m.v. på 2,5 mio. kr. Og hertil kommer budget til alarm/sikring og ejendomsvedligehold og 
teknisk personale m.v. 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Hareskov Svømmesal ligger i kælderetagen under gymnastiksalen på Hareskov Skole og udgør ca. 560 
kvadratmeter inkl. omklædning m.v. Det foreslås at lukke svømmesalen. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Forslaget om at lukke Hareskov Svømmesal tjener primært det formål at give en årlig netto driftsbe-
sparelse på 0,3 mio. kr. (netto). Men det vil have konsekvenser for serviceniveauet i forhold til skole-
svømning for elever på Hareskov skole og for de foreninger der anvender svømmesalen.  
 
Driftsbesparelsen 2023-2026 fremkommer på følgende måde (kr.):  

Ejendomsudgifter hos Kommunale Ejendomme reduceres  -400.000 

Ekstra udgifter til skoleområde til transport m.v. 40.000 

Ekstra udgifter til svømmehalsområdet  60.000 

I alt en nettobesparelse på -300.000 

 
I 2023 vil der være en engangsudgift på kr. 50.000 til nedlukning af svømmehallen – tømme vand, af-
lukke lokaler m.m. Endvidere vil svømmesalen ikke kunne lukkes fra 1. januar 2023, men hurtigst mulig 
herefter (Der regnes med 3. kvartaler i 2023). 
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Lukning af svømmesalen vil medføre, at eleverne fra Hareskov Skole fremover vil skulle med bus til 
Værløse Svømmehal for at kunne modtage svømmeundervisning. Det vurderes at koste 40.000 kr. om 
året i transport. Der er kapacitet i Værløse svømmehal til undervisning af eleverne fra Hareskov skole. 
Det vil dog betyde, at de offentlige brugere af Svømmehallen, har færre baner til rådighed i dagti-
merne. Hertil kommer at der er ca. 275 fritidsbrugere i flere foreninger, som benytter svømmesalen. 
De vil fremover skulle henvises til kommunens øvrige Svømmehaller – primært Farum Svømmehal. Det 
vurderes at belaste svømmehallernes driftsbudget med 60.000 kr. om året til øget bemanding, svøm-
mehalsudstyr, m.m. Samtidig vil det betyde en samlet omfordeling af bassintid til alle fritidsbrugere i 
hhv. Farum og Værløse Svømmehal og dermed også en generel reduktion i foreningernes adgang til 
bassintid. En sådan omfordeling vil blive prioriteret ud fra aktiviteter for børn under 25 år fra Furesø 
Kommune, som derfor – samlet set – ikke vurderes at blive berørt af den øgede foreningsbrug i kom-
munes Svømmehaller.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget om at lukke svømmesalen vil spare 0,4 mio. kr. årligt på ejendomsudgifterne. Udgifterne 
omhandler vedligehold, el, varme, vand, renovation, rengøring, vinduespolering, forsikring og teknisk 
personale. 
 
Samtidig tilføres skoleområdet kr. 40.000 kr. til transport m.v. og svømmehalsområdet 60.000 kr. 
 
En anden konsekvens af lukningen er at 560 kvm står tomme. Det vil betyde, at et areal på 560 kvm vil 
aflåses og stå ubrugt hen som lokalerne står efter aftapning af vand, hvis ikke der findes en anden 
funktion som svømmehalslokalerne kan anvendes til. 

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

under FN’s verdensmål 
Lukning af Hareskov svømmesal vil understøtte byrådets 2030- mål om at reducere CO2 udledningen 
fra kommunen. 
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Udvalg: 
ØKONOMIUDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Drift og service 

 

ØU 10 – Effektivisering af servicefunktionen under teknisk service og 
drift samt omlægning af kommunevagtordningen 
 
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 -485 -485 -485 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -200 -485 -485 -485 
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  12.396 12.396 12.396 12.396 

Note: Samlet budget til løn til tekniskservicemedarbejdere (pedeller og betjente) samt budget til aflønning af kommu-
nevagten. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der foreslås en besparelse på 0,2 mio. kr. stigende til 0,5 mio. kr. indenfor området teknisk service og 
drift samt kommunevagt. 
 
Besparelsen forventes delvist at blive på løn til pedeller, betjente og teknisk installations-funktion, sva-
rende til samlet ½ - 1 årsværk. En del af besparelsen opnås tillige ved, at Kommunevagten omlægges 
således, at opgaverne overflyttes til Servicevagten (dette forslag er iværksat).  

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Forslaget omhandler optimering af opgaver fx i form af reduktion af intern kørsel, reduktion af ”blød 
Service” (opgaver der ikke kræver en teknisk serviceuddannelse), teknisk installations tilsyn og omlæg-
ning/reduktion af fast bemanding på fysiske enheder til fleksibel bemanding (”flyver-team”). 
 
Forslaget omfatter en reduktion af pedel- og betjentfunktionen og teknisk installations-funktionen 
med op til ½ -1 årsværk. Det forventes at kunne implementeres uden en væsentlige servicereduktion. 
Det vil dog betyde en øget sårbarhed i forhold til de driftsopgaver som pedellerne og betjentene vare-
tager på tværs i ejendomsporteføljen. Sårbarheden vil især komme til udtryk i forbindelse med ferieaf-
vikling og sygdom.  
 
Forslaget omfatter endvidere en omlægning af Kommunevagtens opgaveløsning (dette forslag er 
iværksat). Det vil fremover være Servicevagten, der besvarer og agere på henvendelser, der hidtil er 
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gået til kommunevagten. Servicevagten arbejder allerede 24/7 på alle hverdage og weekender, så der 
vurderes at kunne opnås en synergieffekt ved denne omlægning. Der vil kunne opstå enkelte situatio-
ner, hvor nummeret ikke besvares, i tilfælde af akut opgaver. Dog vil det altid være muligt at lægge te-
lefonbesked og der vil kunne ringes tilbage når muligt.  
 
Varslingsfrist for bortfald af tillæg som kommunevagt og kompetenceopgradering af servicevagten i 
forhold byggeteknisk uddannelse og økonomisk budgetansvar, medfører at forslaget ikke har fuld ef-
fekt i 2023. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Besparelsen på 0,2 mio. kr. årligt vil svare til er samlet personalereduktion på ½ årsværk på pedeller og 
betjente. 
 
Kommunevagtens bemanding forsvinder og en ugentlig betaling på ca. kr. 5.000 til kommunevagtens 
bemanding spares væk. Personalet er i forvejen ansat, så det er alene tillæg som falder bort. Der er 
opsigelsesvarsel på tillægget. 
 
Aflønning ved overtagelse af kommunevagten finansieres i Servicevagtens eget budget. 

 
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: 
ØKONOMIUDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Tværgående alle aktivitetsområder 

 

ØU 11 – Optimering af kommunens bilpark og reduktion af kørselsud-
gifter 
 
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 -100 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Furesø ønsker at reducere udgifterne til transport og den her foreslåede besparelse vil blive udmøntet 
på transportområdet. Besparelsen vil blive udmøntet konkret efter drøftelse i chefgruppen. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Forvaltningen har gennemført en analyse af kommunens samlede transportomkostninger og den 
kommunale bilpark. I dag har kommunen bl.a. udgifter til kommunale biler, taxa, kørselsgodtgørelse, 
offentlig transport og i særlige tilfælde til fly.  
 
Analysen viser, at der i begrænset omfang kan være muligheder for at reducere omkostningerne ved 
en bedre udnyttelsen af kapaciteten i kommunens bilflåde. Forvaltningen vurderer, at der ikke er et 
potentiale ved at overflytte yderligere medarbejdere til cykel fremfor biltransport.  
 
Forvaltningen vurderer, at der er en mulighed for at reducere brugen af ”høj og takst” ved befor-
dringsgodtgørelse, ligesom brugen af bil bør reduceres mest muligt.  

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Besparelsen kan ske gennem reduktioner på relevante områders drifts- og lønrammer.  
 

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: 
ØKONOMIUDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Administrativ organisation 

 

ØU 12 – Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen 
 
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 -450 -700 -700 -700 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -450 -700 -700 -700 
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  700 700 700 700 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Med dette forslag nedlægges stillingen som borgerrådgiver. Borgerrådgiveren blev ansat med virkning 
fra 1. januar 2021 i forbindelse med budgetaftalen for 2021-22. Hvis borgerrådgiverfunktionen bliver 
nedlagt, vil borgerne i stedet blive vejledt af kommunens øvrige medarbejdere. 

 
Samtidig med nedlæggelsen af borgerrådgiverfunktionen nedlægges den nuværende whistleblower-
ordning. Dermed skal der findes en anden løsning på denne funktion (som er lovpligtig), som skal være 
uafhængig af forvaltningens daglige ledelse. 

 
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Formålet med borgerrådgiveren er bl.a. at 

• sikre en ekstra og betryggende indgang til kommunen i forhold til henvendelser og klager over 
kommunen 

• styrke kommunens dialog med borgerne, så de oplever at blive set, hørt og forstået 

• sørge for at borgernes henvendelser danner baggrund for læring i kommunens organisation.  
 
Det første år har der været 135 henvendelser i alt, og heraf har de 83 været egentlige klagesager. Den 
største del af henvendelserne har været på velfærdsområderne med over halvdelen af klagerne på æl-
dre/sundhedsområdet samt det specialiserede socialområde. Det skal ses i lyset af, at der træffes over 
5000 afgørelser på de to områder. 
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Uden en borgerrådgiver vil det ikke være muligt at yde en tilsvarende systematisk og læringsfokuseret 
rådgivning af borgerne i deres dialog med kommunen. I stedet vil dialogen blive varetaget af de enkel-
te centre. 
 
Udover den direkte dialog med borgerne, så har borgerrådgiveren også fokus på at opsamle læring og 
bringe den videre ud i organisationen bl.a. i løbende dialog med forvaltningens ledelse samt i forbin-
delse med den årlige afrapportering. Samtidig er der et vigtigt element i forbindelse med kompetence-
udvikling af medarbejderne, hvor borgerrådgiveren bl.a. underviser på kurser med sin viden om god 
forvaltningsskik. Disse kurser arrangeres af kommunens jurist-team, som fremover vil kunne tænke 
elementet omkring ”god forvaltningsskik” ind i deres undervisning dog på et mere generelt plan, da de 
ikke vil kunne trække på egne eksempler, som en centralt placeret borgerrådgiver ville kunne. 
 
Borgerrådgiveren er placeret med direkte reference til kommunaldirektøren, men er i dagligdagen 
uafhængig ift. de enkelte sager og rådgivningen heraf. Denne uafhængighed af resten af organisatio-
nen har gjort det naturligt at placere driften af whistleblowerordningen hos borgerrådgiveren, hvilket 
mange andre kommuner også har valgt at gøre.  
 
Lovgivningsmæssigt er det muligt at placere whistleblowerordningen internt i organisationen. Flere 
kommuner har forankret det i HR-funktionen, ligesom den også kan delegeres til en fælles ordning 
mellem flere kommuner (§60). Der har siden december 2021, hvor ordningen trådte i kraft ikke været 
en henvendelse. 

 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Opsigelsen af borgerrådgiveren vil give en forventet besparelse på 450.000 kr. det første år og herefter 
en årlig besparelse på 700.000 kr. de følgende år. 
 
Personalemæssigt vil nedlæggelsen af borgerrådgiverfunktionen og dermed den nuværende whist-
leblowerordning betyde, at en række af opgaverne pålægges andre af forvaltningens medarbejdere. 
Det gælder de medarbejdere i de enkelte centre, som kommer til at få henvendelserne på klagerne og 
vejledningen ift. samarbejdet med kommunen og desuden den/de medarbejdere der overtager whist-
leblowerordningen. 

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

under FN’s verdensmål 
Lov om beskyttelse af whistleblowere.  
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