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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 
            

  BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV -12.601 -12.816 -12.541 -12.541 

            

BEU 1 FAST-track på sygedagpengeindsatsen -750 -750 -750 -750 

BEU 2 Omfordeling af indsats fra ledige til sygemeldte -525 -525 0 0 

BEU 3 Fokus på langtidsledige - særlig indsats  -2.950 -2.950 -2.950 -2.950 

BEU 4 Tilpasning af beskæftigelsesprojekt -400 -400 -400 -400 

BEU 5 Flere lønnede timer til fleksjobbere -57 -57 -57 -57 

BEU 6 Rekruttering til kommunale enheder -180 -180 -180 -180 

BEU 7 Systematisk virksomhedspraktik i kommunale 
enheder 

-3.225 -3.225 -3.225 -3.225 

BEU 8 Tilpasning af indsatser -1.750 -1.750 -2.000 -2.000 

BEU 9 Opkvalificering af kortuddannede ansatte i Fure-
sø Kommune 

-215 -430 -430 -430 

BEU 10 Tilpasning af kontrolindsats -900 -900 -900 -900 

BEU 11 Arrangementet ”Farverige Furesø” nedlægges  -49 -49 -49 -49 

BEU 12 Færre borgere på ydelser – tilpasning af rammer 
til kontante ydelser 

-1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

BEU 13 Reduktion i erhvervsindsats -100 -100 -100 -100 
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Udvalg: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 1 – FAST-track på sygedagpenge 
 
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 -750 -750 -750 -750 

Investeringer 0 0 0 0 

Indtægter     

Netto -750 -750 -750 -750 
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 

Sygedagpenge 41.580 42.780 42.780 42.780 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Første opfølgningssamtale med sygemeldte borgere, som forventes sygemeldt ud over 8 uger, afholdes 
på sygemeldtes arbejdsplads. Inddragelse af den sygemeldtes arbejdsgiver skaber det bedste udgangs-
punkt for at udvikle det tætte samarbejde med sygemeldte, arbejdsgiver og sagsbehandler, og giver så-
ledes mulighed for at udvikle den bedst mulige tilgang til deres individuelle problemstillinger.  
 
Ved at etablere en fast–track løsning, for de borgere som forventes at være sygemeldt ud over de 8. 
uger, giver sagsbehandleren mulighed for at få løst problemerne, få flere hurtigere tilbage i arbejde, 
omplacering mv. og dermed optimale betingelser for at den sygemeldte kan bevare sit job, og at ar-
bejdsgiveren hurtigt kan få sin medarbejderne tilbage i arbejde.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Med det øget fokus på samarbejdet ude på virksomhederne, er det forventningen, at kvaliteten af den 
tidlige indsats, giver oplevelse af en tværfaglig og sammenhængende indsats for både virksomhed og 
sygemeldte.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der forventes en besparelse på 0,750 mio. kr. i udgifterne til sygedagpenge ved indførsel af en Fast-
track ordning. Besparelsen svarer til 7-8 fuldtidspersoner færre på ydelse om året. Det tætte samarbej-
de med arbejdspladsen og den sygemeldte kræver flere ressourcer end den ’almindelige’ sygedagpen-
geindsats. Forventningen er imidlertid, at det øgede ressourcetræk vil modsvares af en forkortelse af 
den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge (færre sager) og flere delvise raskmeldte, der kræver 
mindre opfølgning.   
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget bidrager til byrådets 2030-mål om høj beskæftigelsesfrekvens og færre socialt udsatte. Ligele-
des fremmer indsatsen også den sygemeldtes generelle sundhed.  
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Udvalg: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Arbejdsmarkedsordninger/ Kontante Ydelser 

 

BEU 2 – Omfordeling af indsats fra ledige til sygemeldte 
 
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 -1.000 -1.000 0 0 

Investeringer 475 475 0 0 

Indtægter     

Netto -525 -525 0 0 
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 

Jobafklaringsforløb 13.650 13.650 13.650 13.650 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Øget indsats til borgere i jobafklaringsforløb (JAF) viser, at der er potentiale i at styrke samtalekapacite-
ten, særligt i de sager, hvor der ses risiko for langvarige forløb. Alle undersøgelser peger på, at jo læn-
gere tid en borger er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor er tiden det 
primære i sagsbehandlingen, jo hurtigere borgeren får genskabt kontakten til arbejdsmarkedet, desto 
bedre er det for borgeren, og jo mere sikrere er vi på at fastholde borgeren på arbejdsmarkedet.  
 
Sagsbehandlerne møder ofte sagsforløb med psykisk sårbare (stress, angst og depression), hjerneska-
der, sygdom relateret til dårligt arbejdsmiljø og mange andre forhold. Sagsbehandlerne på området 
skal have en uddannelse som socialrådgivere eller socialformidlere for at kunne udføre opgaven fagligt 
kompetent både i forhold til den lovgivningsmæssige del, men også i forhold til den relationelle del 
med borgerne. Samtidig ligger der et stort arbejde i at klargøre sagerne til rehabiliteringsteamet, den 
efterfølgende iværksættelse af indsatsplanen og løbende opfølgning. 
 
Det er forvaltningens vurdering, at det vil have en positiv effekt at sætte yderligere fokus på sagsbe-
handlingen på området for jobafklaring, således at indsatsen bliver tydelig for borgeren, hvorved moti-
vationen fastholdes og indsatsen kan igangsættes med det samme. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
I forhold til forslaget vurderer administrationen, at forslaget er økonomisk bæredygtigt. En øget nor-
mering (på én medarbejder) vil sænke antallet af borgere på ydelse med 8 (helårspersoner) i forhold til 
at skabe et positiv økonomisk afkast. For borgerne på ydelse vil det positivt med øget fokus og pro-
gression i indsatsen.   
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Forslaget forventes at medføre en samlet besparelse på 525.000 årligt i 2023-2024. Forvaltningen vur-
derer, at en fortsættelse af indsatsen bør revurderes efter 2 år. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget bidrager til byrådets 2030-mål om høj beskæftigelsesfrekvens og færre socialt udsatte. Ligele-
des er der en sammenhæng til FN’s verdensmål om at mindste uligheden (verdensmål nr. 10.). 
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Udvalg: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 3 – Fokus på langtidsledige og EU-borgere på dagpenge 
 
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 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 

Investeringer 250 250 250 250 

Indtægter     

Netto -2.950 -2.950 -2.950 -2.950 
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 

A-dagpenge 61.000 61.000 61.000 61.000 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Antallet af langtidsledige er pr. 24/3-22 på 111 borgere, der har mere end 39 ugers ledighed, svarende 
til en andel på 25 pct.  
 
Vi har i dag indsatser, der reducerer langtidsledigheden på følgende områder: 
- Jobklubber for langtidsledige (15 jobklubber pr. år for i alt 75 borgere) 
- Intensive jobsamtaler pr. 6-8 uge 
- Faglig opkvalificering inden for områder med gode jobmuligheder 
- Rekrutteringsindsatsen er for brede målgrupper, herunder også gruppen af langtidsledige 
 
Samlet set flyttes flere sagsbehandlerressourcer fra målgruppen af korttidsledige til målgruppen af 
langtidsledige, for at kunne igangsættes flere indsatser over for langtidsledige. Samtidig vil der fra virk-
somhedsteamet side ske en forebyggende indsats mod tilstrømningen af langtidsledige, ved at igang-
sætte en tidlig virksomhedsrettet indsats mod borgere, der kan være i risikogruppe for at blive langtids-
ledige.  
 
Antallet af ledige fra EU-lande er en gruppe som kræver en ekstra opmærksomhed for at de ikke bliver 
langtidsledige 

 
Forslag del. 1  
- Intensivering af borgere der kommer i jobklubber med 100 pct.  

Dette skal ske ved at øge antallet af jobklubber fra 15 til 30 jobklubber årligt, svarende til, at alle 
borgere der er omfattet af langtidsledighed deltager i en jobklub 
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Jobeffekten ved en øget andel af jobklubber vurderes at have en effekt på 20 pct. svarende til, at 
15 borgere kommer i selvforsørgelse, hvilket vil medføre lavere ydelsesudgifter svarende til 1,4 
mio. kr. 

 
Forslag del 2 
- Flere langtidsledige i job   

Rekrutteringsindsatsen justeres, og langtidsledige med de nødvendige kompetencer skal til jobsam-
tale med arbejdsgiver.  
Det forventes, at mindst 50 flere langtidsledige kommer til ansættelsessamtaler, heraf kommer 20 
borgere yderlig i job, hvilket vil medføre lavere ydelsesudgifter svarende til 1,8 mio. kr.  

 
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

De samlede effekter af forslag 1 og 2 vil reducere langtidsledigheden kraftigt. Indsatserne over for især 
kortidsledige vil fortsætte efter gældende lovgivnings bestemmelser, mens flere ressourcer allokeres 
mod indsatsen for langtidsledige.  
Samlet set nedbringes antallet af langtidsledige borgere på dagpenge fra ca. 111 til 76. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Fokus rettes med forslaget på de langtidsledige borgere, og dette sker med de nuværende ressourcer 
til rådighed i jobcenteret. Indsatsen over for de øvrige ledige med 14 til 26 ugers anciennitet tilrette-
lægges ved hjælp af digital og personlig jobsøgning (Candeno), hvilket kræver indkøb af licenser til for-
målet.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget bidrager til byrådets 2030-mål om høj beskæftigelsesfrekvens og færre socialt udsatte. Ligele-
des er der en sammenhæng til FNs verdensmål om at mindste uligheden (verdensmål nr. 10.). 
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Udvalg: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Arbejdsmarkedsordninger 

 

BEU 4 – Tilpasning af beskæftigelsesprojektet  
 
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 -400 -400 -400 -400 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -400 -400 -400 -400 
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 

Beskæftigelsesprojekt 1.060 1.060 1.060 1.060 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Beskæftigelsesprojektet er en indsats, hvor unge ansættes med det formål, at der gøres en forebyg-
gende og foregribende indsats for unge i Furesø Kommune. Indledningsvist startede projektet som et 
tilbud for 8 unge i alderen 16-30 år, der ikke er på offentlig forsørgelse, men som har brug for en støt-
tende indsats i forhold til at komme i arbejde og uddannelse. De unge blev ansat med ordinær løn 20 
timer ugentligt i en tre måneders periode.  
 
Projektet har gode effekter med unge, som tidligere stort set ingen positive erfaringer har med beskæf-
tigelse. Dette skyldes i høj grad relationen til en ”sjakbajs” herunder at de får en chance og at nogle tror 
på dem.  
Aktuelt har det dog vist sig, at det har været tiltagende svært at finde unge i målgruppen, og ligeledes 
at finde andre borgere (på forsørgelse), der kan profitere af projektet.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil med det tilbageværende budget fortsat være muligt at have 2 unge tilknytte projektet. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Besparelse på 400.000 årligt ift. unge der tidl. blev ansat ordinært i projektet. 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 
  
  

14 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 5 – Flere lønnede timer til fleksjobbere 
 
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 -57 -57 -57 -57 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -57 -57 -57 -57 
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 

Fleksjob 38.640 40.360 40.540 38.640 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Sigtet med forslaget er, at øge progressionen hos borgere i fleksjob i retning af flere lønnede timer. Det 
er vigtigt at understrege, at jobcenteret alene kan indgå i en dialog med borger og ansættelsessted, der 
understøtter progression i antallet af timer. Jobcenteret kan ikke stille krav om yderligere timer. 

 
Flere virksomheder skal besøges  
Vi omlægger indsatsen for opfølgning af borgere i fleksjob, så der foretages opfølgninger ved fysiske 
besøg på virksomhederne frem for telefoniske opfølgninger.  
I dag er indsatserne forankret hos sagsbehandlere, og i fremtiden vil virksomhedskonsulenter være an-
svarlige for besøgene. Et fysisk besøg på virksomheden vurderes at skabe større værdi og udbytte, 
hvorved der i forslaget forudsættes en stigning i antallet af lønnede timer pr. fleksjob, ligesom der vil 
kunne opnås et udbytte af supplerende jobordre hos virksomheden i forhold til andre ledige (mersalg).   

 
Kortere ansættelser i puljefleksjob 
I dag ansættes der internt i Furesø Kommune borgere i puljefleksjob á 5 timer pr. uge i 26 uger.  
Ansættelserne har vist sig at have stor jobeffekt efter endt puljefleksjob, fordi borgerne har brugt job-
bet som en træningsbane til at få et ordinært fleksjob. Det vurderes dog, at det er muligt at afkorte pe-
rioden med intern ansættelse uden at jobeffekten sænkes markant.  
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
 
Flere virksomhedsbesøg 
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Vi udfører årligt 60 besøg på virksomheder, der jf. LAB loven skal besøges. En mulig succesrate af virk-
somhedsbesøg i forhold til at øge antallet af arbejdstimer vil være 50 pct., hvis målet om stigning i ar-
bejdstiden er 1 time om ugen – samlet svarende til 150 timer pr. år. 
 
Kortere ansættelser i puljefleksjob 
Det vurderes, at en reduktion i varigheden af et puljefleksjob fra 26 uger til 13 uger, kan fremskynde ve-
jen til et ordinært fleksjob – på gennemsnitligt 8 timer ugentligt.  
Dette vil øge ansættelsen med 3 timer pr. uge ift. et puljefleksjob – samlet svarende til 150 timer pr år.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Samlet vil de to forslag øge antallet af lønnede timer til borgere i fleksjob med 300 timer pr. år, og ud-
gifterne til fleksløntilskud vil reduceres tilsvarende. Beregningen af fleksløntilskud er baseret på indivi-
duelle vilkår, men her beregnes med en timepris på 190 kr., og samlet er besparelsen 57.000 kr. årligt.   
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget bidrager til byrådets 2030-mål om høj beskæftigelsesfrekvens og færre socialt udsatte. Ligele-
des er der en sammenhæng til FN’s verdensmål om at mindste uligheden (verdensmål nr. 10.). 
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Udvalg: 
BE-udvalg 

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 6 - Rekruttering til kommunale enheder 
 
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 -445 -445 -445 -445 

Investeringer 265 265 265 265 

Indtægter     

Netto -180 -180 -180 -180 
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 

A-dagpenge 61.000 61.000 61.000 61.000 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der er rekrutteringsudfordringer i Furesø Kommune. Med dette forslag vil der kunne spares udgifter 
ved at ledige borgere på overførselsindkomst tilbydes ledige kommunale jobs i Furesø Kommune. Vi 
kan således blive endnu bedre til at matche ledige borgere med kommunale jobs. Helt konkret vil vi 
styrke flowet internt i organisationen mellem Jobcenter og ledige stillinger i kommunen – eksempelvis 
når ledere har en ledig stilling, skal de som det første tage kontakt til Jobcentret for at se, om der er et 
match, eller mulighed for et match ved evt. efteruddannelse eller andet. 
 
Som en del af forslaget vil Jobcentret lave en indsats målrettet ledige borgere, som taler lidt eller intet 
dansk (aspirantforløb). Formålet er at understøtte, at ikke-dansksprogede opnår kompetencer til at va-
retage ledige jobs i kommunen. Ikke mindst på sundheds- og ældreområdet samt inden for rengørin-
gen, hvor der ofte er mangel på arbejdskraft. Aspirantforløbet vil bestå af fagspecifikke kurser og prak-
tik på plejecentre og i hjemmeplejen. Kurserne kombineres med sprogundervisning, således aspiran-
terne sideløbende opbygger faglige og sproglige kompetencer. 
Konceptet kan efter afprøvning udvides til også at omfatte et forløb på rengøringsområdet. 
 
Målgruppen for indsatsen vil være ledige borgere med bl.a. østeuropæisk baggrund. Disse borgere er 
ofte kommet til Danmark for at arbejde, og har - efter længere tids beskæftigelse - efterfølgende mistet 
deres job. Mens de har arbejdet har de ikke lært dansk, og i mellemtiden er deres forløb hos sprogcen-
tret udløbet.  
 
Sprogcenter Furesø har en underviser tilknyttet, som har baggrund både i SOSU-faget og som undervi-
ser i dansk. 
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Ledigheden i Furesø Kommune er lav, og der vil derfor være visse begrænsninger i rekrutteringsmulig-
hederne for ledige med relevant uddannelse eller erfaring. Men det er forventningen, at det er muligt 
gennem f.eks. kort opkvalificering at afkorte ydelsesperioden for en række jobparate borgere (dagpen-
gemodtagere og kontant/ uddannelseshjælpsmodtagere) med 2 måneder. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Furesø Kommune står over for rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, særligt på velfærdsområ-
derne. Indsatsen skulle gerne munde ud i bedre og mere service for borgerne, særligt de steder, hvor vi 
mangler hænder, da vi får ansat medarbejdere i de ledige stillinger, hvor vi normalt har svært ved at re-
kruttere.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Det vurderes, at det gennem et systematisk samarbejde med jobcenteret ved rekruttering til stillinger i 
Furesø Kommune er muligt at afkorte ydelsesperioden for en gruppe jobparate borgere – ca. 24 borge-
re om året – med 2 måneder i alt svarende til 4 helårspersoner. Samlet vil dette medfører en besparel-
se på overførsler på 445.000 Kr. om året. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget understøtter byrådets 2030-mål blandt andet ift. mål 7, som handler om at understøtte ud-
viklingen af lokale arbejdspladser. Indsatsen vil være med til at bidrage til dette. Derudover vil indsat-
sen også understøtte mål 3 ift. at sikre god velfærd for børn, ældre og udsatte, da vi kan få rekrutteret 
og fastholdt medarbejdere på velfærdsområdet.  
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Udvalg: 
BE-UDVALG 

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 7 – Systematisk virksomhedspraktik i kommunale enheder 
 
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 -3.225 -3.225 -3.225 -3.225 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -3.225 -3.225 -3.225 -3.225 
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 

A-dagpenge 61.000 61.000 61.000 61.000 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget er todelt. For det første vil vi styrke mulighederne for at komme i praktik (virksomhedspraktik 
og løntilskud) i kommunen og på den måde afkorte perioden, den enkelte ledige borger modtager over-
førselsindkomst fra kommunen. For det andet vil vi arbejde fokuseret på at omplacere langtidssyge-
meldte medarbejdere til andre relevante arbejdsopgaver.  
 
Der gennemføres ca. 150 praktikker om året i Furesø Kommune. Konkret vurderes det, at dette antal 
kan øges med 300 praktikpladser om året – hvilket betyder, at hver arbejdsplads skal have 3-4 praktik-
ker om året. Øget brug af praktik forventes at afkorte ydelsesforløbene med en måned i gennemsnit 
svarende til 300 måneder (25 helårspersoner) samlet. 
 
Der er ca. 50 langtidssygemeldte medarbejdere i Furesø Kommune, og en del af disse sygemeldinger 
skyldes arbejdsplads- og arbejdsopgaverelaterede problemstillinger. Generelt øges sygemeldtes pro-
gression og tilbagevenden til arbejdsmarkedet ved en løbende fastholdelse eller genoptræning af til-
knytningen til arbejdsmarkedet – herunder gennem praktikker. Det vurderes, at det med det rette or-
ganisatoriske fokus/ setup er muligt at nedbringe omfanget med samlet 25 måneder om året (2 helårs-
personer) gennem aktive omplaceringer i Furesø Kommune. 
 
Forslaget omfatter hele kommunen, alle arbejdsområder vil skulle kunne tage imod ledige borgere i 
virksomhedspraktik eller løntilskud. 
Der er en opgave internt i kommunen med at beskrive, optimere og ensrette processerne i forhold til 
administrationen omkring ansættelse af ledige i praktikker. Processen skal være så nem og smidig som 
muligt, og den enkelte leder skal have et minimum af opgaver forbundet med opgaven. Dette opnås 
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bl.a. ved, at hver arbejdsplads skal lave en stillingsbetegnelse over den funktion, en ledig kan varetage, 
og at alle de led i processen, der kan varetages af medarbejdere i Jobcenteret, kanaliseres derhen. Det-
te gør opgaven nem for den enkelte leder, og der opnås stordriftsfordele, fordi medarbejderne i Job-
centeret laver opgaven ofte. 

  
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Forslaget vurderes ikke at have servicemæssige konsekvenser. Forslaget sigter på at løfte ledige borge-
re gennem reelle praktikker i Furesø Kommune for på denne måde at hjælpe den ledige hurtigst muligt 
ud af ledighed. Ligeledes er det hensigten at forkorte langtidssygemeldinger, der kan afhjælpes gennem 
omplaceringer til gavn for både medarbejderen og arbejdspladsen i Furesø Kommune. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Begge dele af forslaget er meget afhængigt af, at hver enkelt leder løfter den lokale opgave. Alle ar-
bejdspladser skal beskrive praktikstillinger, så Jobcenteret kan matche ledige borgere med relevante 
praktikforløb. 
 
Til sammen vil de to tiltag kunne medføre en økonomisk besparelse på 3,225 mio. kr. om året. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget har direkte sammenhæng med kommunens 2030 mål nr. 2.3, der handler om at Færre står 
uden for arbejdsmarkedet. Og det er i tråd med kommunens beskæftigelsesplan for 2020-2021, hvor et 
af målene er at Flere ledige skal opkvalificeres. En praktik i kommunen kan potentielt bidrage til at op-
kvalificere den enkeltes både faglige og personlige kompetencer.    
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Udvalg: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Arbejdsmarkedsordninger 

 

BEU 8 – Tilpasning af indsatser  
 
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 -1.750 -1.750 -2.000 -2.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -1.750 -1.750 -2.000 -2.000 
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 

Indsatsbudget 37.810 37.810 37.810 37.810 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Ledigheden i Furesø Kommune er på et historisk lavt niveau. Samtidig er der flere i beskæftigelse end 
nogensinde før, da væksten i det private erhvervsliv er høj selv efter Covid-19. 
 
Beskæftigelsesindsatsen er vendt mere over i retningen af rekruttering til besættelse af ledige jobs og i 
mindre grad til øvrige indsatser foranlediget af Jobcentret, hvorfor forvaltningen foreslår at reducere 
budgettet til indsats. 
Den primære indsats er således rekruttering direkte til job eller hvis der er behov for at afklare kompe-
tencer og kemien med arbejdsgiver – virksomhedspraktik eller løntilskud i en kortere periode inden 
fastansættelse.  
 
Forslaget retter sig mod gruppen af jobklare ledige på dagpenge fra A-kasser og kontanthjælpsområdet.  
 
Bemærk at der også er effektiviseringsforslag vedr. beskæftigelsesindsatsen på ØU. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Endemålet for beskæftigelsesindsatsen for jobklare ledige er altid selvforsørgelse – den nuværende si-
tuation på arbejdsmarkedet, gør at der nu er flere som direkte kan rekrutteres til job.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Budgettet til beskæftigelsesindsats reduceres og har konsekvens i forhold til mængden af indkøb hos 
eksterne leverandører og i mindre omfang for behov for antallet af medarbejdere i Jobcentret.   
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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: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Arbejdsmarkedsordninger 

 

BEU 9 – Opkvalificering af kortuddannede i Furesø Kommune 
 
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 -215 -430 -430 -430 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -215 -430 -430 -430 
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 

Indsatsbudget 37.810 37.810 37.810 37.810 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der er i Furesø Kommune et klart politisk ønske om at fastholde og opkvalificere medarbejderne. På 
denne baggrund etableres et tilbud om opkvalificering af kortuddannede medarbejdere i Furesø Kom-
mune indenfor rammerne af SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) i f.eks. matematik, dansk og en-
gelsk. 
 
Tilbuddet fungerer i praksis som jobrotation, hvor en medarbejder er i uddannelse et antal dage, og en 
ledig træder ind i medarbejderes jobfunktion. Der ydes et tilskud/refusion til arbejdspladsen (fra sta-
ten) til dækning af den ekstra lønudgift, og borgeren får dermed ordinær løn og ikke forsørgelse i peri-
oden. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der igangsættes forløb, hvor medarbejderen uddannes et nærmere aftalt antal timer, og en ledig træ-
der ind i medarbejderens jobfunktion. Tilbuddet vil løfte kortuddannede medarbejderes generelle 
kompetenceniveau.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der arbejdes med en indfasning af tilbuddet i 2023, da det vurderes, at tiltaget vil kræve modning i or-
ganisationen. Der beregnes derfor med 20 medarbejdere/borgere i rotation i 2023 og 40 i overslagså-
rene. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
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Forslaget understøtter byrådets 2030-mål blandt andet ift. mål 7, som handler om at understøtte ud-
viklingen af lokale arbejdspladser. Indsatsen vil være med til at bidrage til dette. Derudover vil indsat-
sen også understøtte mål 3 ift. at sikre god velfærd for børn, ældre og udsatte, da vi kan få opkvalifice-
ret og fastholdt medarbejdere på velfærdsområdet.  
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Udvalg: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Myndighed (HK6) 

 

BEU 10 – Tilpasning af kontrolindsats  
 
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 -900 -900 -900 -900 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Myndighedsbudget 20.890 20.890 20.890 20.890 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Kontrolindsatsen rettet mod ydelse udbetalt med urette (socialt snyd) har været prioriteret over en år-
række. Der har været fokus på at indarbejde yderligere digitalisering og datasamkøringsmuligheder, og 
hertil også at styrke det interne samarbejde og kendskab til funktionen i kommunen, således bl.a. at 
kvaliteten af indberetninger er steget. 
Siden 2021 har kontrolfunktionen været opgraderet med henholdsvis 1 årsværk i 2021 og 1 årsværk i 
2022. Det samlede niveau for provenu/tilbagebetaling er ikke steget i tilsvarende grad og på den bag-
grund foreslås det, at kontrolenheden nednormeres til niveauet fra 2019-2020 svarende til et årsværk.      
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Kontrolarbejdet i Furesø Kommune er i dag på et niveau hvor målsætningerne nås, og sammenlignet 
med andre kommuner ligger kommunen som gennemsnittet. Det forventes, at niveauet i kontrolarbej-
det kan fastholdes på det nuværende niveau. Den øvrige kerneopgaveløsning i Jobcentret påvirkes ikke. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Kontrolenheden reduceres med 2 årsværk. 1 årsværk er vakant, hvorfor tilpasningen skal ske ved uan-
søgt afsked for en medarbejder. 
 

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: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Tilskud (ØU) 

 

BEU 11 – Arrangementet ”Farverige Furesø” nedlægges  
 
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 -49 -49 -49 -49 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -49 -49 -49 -49 
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 

Budget 49 49 49 49 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Afholdelse af den årligt tilbagevendende festdag ”Farverige Furesø” nedlægges. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Se ovenstående punkt. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Kommunens udgifter til afholdelse af den årlige festdag ”Farverige Furesø” spares. 
 

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. 
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Udvalg: 
BE-UDVALG 

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 12 – Færre borgere på ydelser – tilpasning af rammer til kontante 
ydelser 
 
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 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
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 

Kontante ydelser 194.316 195.729 195.729 195.729 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget indeholder en tilpasning af den samlede ramme til kontante ydelser i budgetåret 2023 og 
overslagsårene på 1,5 mio. kr. årligt. Forvaltningen har tidligere i budgetprocessen fremlagt forslag til 
tekniske korrektioner af rammen til kontante ydelser. Udviklingen i ledigheden, og dermed antallet af 
borgere på ydelse, er generelt gunstig. Det forslås på denne baggrund at øge den tidligere fremlagte 
nedjustering på 16,5 mio. kr. af rammen til kontante ydelser med yderligere 1,5 mio. kr. 
 
Forslaget understøttes af udviklingen i ledigheden på: A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp, 
men også Furesø Kommunes succes med at få integrationsborger og flygtninge (Ukraine) i job. Desuden 
indeholder forslaget også en mindre nedjustering af det forventede antal borgere på kontante ydelser, 
som følge af overgang til Førtidspension og Seniorjob.     

  
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Se ovenstående punkt. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Se ovenstående punkt. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget har indirekte sammenhæng med kommunens 2030 mål nr. 2.3, der handler om at Færre står 
uden for arbejdsmarkedet. 
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Udvalg: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Erhverv 

 

BEU 13 – Reduktion i erhvervsindsats 
 
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  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Erhvervsområdet 2.000 2.000 2.000 2.000 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Budgettet til Furesø Kommunes erhvervsindsats reduceres med 0,1 mio. kr. i budgetåret 2023 og over-
slagsårene.   
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Se ovenstående punkt. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Budgettet til kommunens erhvervsindsats reduceres med 0,1 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. 
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