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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 
            

  HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI -5.482 -7.653 -9.836 -10.687 

            

HSP 1 Øget fokus på behov, pris og progression i ud-
valgte sager på det specialiserede børneområde 

0 -500 -500 -500 

HSP 2 Overgang fra ung til voksen -500 -500 -500 -500 

HSP 3 Kompetenceløft på BPA -området             -500 -500 -500 -500 

HSP 4 Serviceniveau og kompetenceudvikling på speci-
alundervisningsområdet for voksne 

-250 -250 -250 -250 

HSP 5 Investeringsstrategi på det specialiserede vok-
senområde 
TVÆRGÅENDE 
(Investering på ØU konto 6/ besparelse på HSP 
konto 5) 

-300 -800 -1.300 -1.300 

HSP 6 Ændring af juridisk konstruktion på Overgangsbo-
ligerne – fra ABL § 105/85 til SEL § 107 

-600 -600 -600 -600 

HSP 7 Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser 
på voksen-udførerområdet 
(Investeringsdel på anlægsbudget/ besparelses-
del på HSP konto 5 driftsbudget) 

-400 -400 -400 -400 

HSP 8 Afkortning af ophold på herberg, krisecentre og 
botilbud 

-600 -600 -600 -600 

HSP 9 Voksen merudgiftsydelser SEL §100 - forkert 
praksis 

-200 -200 -200 -200 

HSP 10 Ophør af Feedback informed treatment (FIT) i 
Familiehuset 

-400 -400 -400 -400 

HSP 11 Justering af Fontænehusets opgaver 0 -300 -300 -300 

HSP 12 Besparelse på konkrete udgiftsområder inden for 
HSP. Udmøntes på konkrete områder i løbet af 
budgetprocessen. 

-1.732 -2.603 -4.286 -5.137 
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Udvalg: 
HSP-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Børn og unge med særlige behov 

 

HSP 1 – Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på 
det specialiserede børneområde 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner 0 -500 -500 -500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -500 -500 -500 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Køb af Foranstaltning (netto) 80.706 80.706 80.706 80.706 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der indføres differentieret opfølgning på det specialiserede børneområde. Det betyder, at der priorite-
res ressourcer til, at der i sager med stort behov for opmærksomhed fortages hyppigere opfølgninger 
end i dag. De resterende sager på det specialiserede børneområde vil som minimum følge de opfølg-
ningskadencer, der er fastsat i serviceloven. 
Sager hvor der er behov for hyppigere opfølgning kan f.eks. være 

• Samtlige sager med særtakster, uanset lovgrundlag 

• Sager, hvor barnet er anbragt på et opholdssted, døgninstitution eller lign. hvor der er differentie-
rede takster. 

• Sager, hvor barnet modtager ekstern familiebehandling eller en støttekontaktpersonsindsats. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget har ingen negative konsekvenser for det serviceniveau som barnet og familien modtager. Den 
hyppige opfølgning betyder et skærpet fokus på barnets progression og den positive udvikling samt et 
vedvarende fokus på sammenhængen mellem barnets behov, den indsats der leveres på opholdsste-
det/døgninstitutionen og prisen vi betaler. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget vil medføre en besparelse på myndighedens budget for køb af eksterne ydelser. Forslaget har 
ingen personalemæssige konsekvenser. 
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

under FN’s verdensmål 
Serviceloven. 
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: 
HSP-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Børn og unge med særlige behov 

 

HSP 2 – Overgang fra ung til voksen 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -500 -500 -500 -500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -500 -500 -500 -500 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Foranstaltning børn, købsbudget 
- Kontaktpersoner til børn og unge 
(§52,3,6) (netto) 1.923 1.923 1.923 1.923 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget går ud på at hjemtage flere støttekontaktperson opgaver for unge mellem 16-22 år til Furesø 
Kommunes eget udførerkorps på voksenområdet, og dermed sikre en sammenhængende indsats og 
kontinuitet i overgangen fra barn til voksen. De unge vil ikke oplevere forskel på deres støtteindsats, og 
kan fastholde relationer med deres professionelle støttenetværk.  
 
Når en ung i dag bevilges en støttekontaktperson henvises den unge enten til Furesø Familiehus egne 
kontaktpersoner eller til kontaktpersoner, der købes fra eksterne firmaer. Når flere støtteopgaver 
hjemtages og samles i udførerkorpset på voksenområdet får de unge fordel af de omfattende kompe-
tencer, der allerede findes i kommunens eget udførerkorps i forhold til de problemstillinger, som de 
unge henvender sig omkring. Der er ligeledes veludviklede tilbud og metoder, som sikrer effektive ind-
satser, og der vil være mulighed for at udvikle flere gruppetilbud til denne gruppe. Mange af de unge er 
ligeledes i målgruppen for fortsat støtte efter de fylder 18 år, og dermed kan tilpasningen sikre en gli-
dende overgang ind i voksenområdet.  
 
Ressourcerne til at hjemtage flere støtteopgaver findes blandt andet ved en fortsat effektivisering af 
voksenområdet, samt ved den fleksibilitet det giver at samle støtten i én afdeling. På den måde sikres 
også et arbejdsfællesskab med hyppig opfølgning og høj faglighed i opgaven.  Denne effektivisering gi-
ver mulighed for at løse flere kontaktpersonopgaver end i dag, men uden at øge bemandingen. Det be-
tyder, at der kan hjemtages opgaver fra eksterne leverandører for cirka 500.000 kr. årligt.  
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Der vurderes at være et køb af eksterne kontaktpersoner på børneområdet på 2,7 mio. kr. i 2022, som 
er fordelt på ca. 37 børn/unge (helårspersoner). 62 pct. af udgiften er til målgruppen 16-22 år, svarende 
til 1,6 mio. kr. og 22 unge (helårspersoner).  
 
Med budgetforslaget reduceres udgiften til køb af eksterne kontaktpersoner med 0,5 mio. kr. fra 2023 
og frem svarende til ca. 1/3 af den forventede udgift.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
De unge vil opleve en sammenhængende indsats, som kan forsætte uforandret ved overgangen fra 
barn til voksen. Et udvidet udførerkorps vil ligeledes give mulighed for at tilknytte specialiserede med-
arbejdere der har særlige kompetencer målrettet de enkelte unges problemstillinger (bl.a. ASF, angst, 
misbrug mm.) 
Der vil være en gruppe af unge som ved den nye organisering, vil blive bedre understøttet i overgangen 
fra barn til voksen. Det vil i praksis betyde større effekt af indsats og afkorte deres behov for støtte, og 
dermed spares der penge på den lange bane. Borgen vil opleve indsatsstabilitet, da indsatsen faciliteres 
af samme medarbejder før og efter borgeren fylder 18 år. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
De medarbejdere i Furesø Familiehus der i dag arbejder med støttekontaktpersonopgaver for børn og 
unge efter Servicelovens §52 stk. 3, pkt. 6, vil fra 2023 og frem blive ansat i afdelingen for socialpsyki-
atri og udsatte borgere, som udfører lignende kontaktpersonopgaver for borgere over 18 år. Der er tale 
om 2 medarbejdere i Furesø Familiehus.  
 
Sammenlægningen af kontaktpersonopgaven og effektivisering af opgaveløsningen i eget udførerkorps 
vil svare til cirka 0,5 mio.kr. For dette beløb kan udføres kontaktpersonopgaver for cirka 5-6 unge bor-
gere per år, som i dag købes eksternt.  
 
En kontaktperson til en ung kan variere fra 2 timer per uge op til omkring 10 timer per uge. Hvis det an-
tages, at vi hjemtager opgaven for unge, der i gennemsnit får 5 timer per uge, så svarer det til, at vok-
senområdets bostøtteafdeling kan udføre kontaktpersonopgaven for ca. 5-6 unge om året.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Serviceloven. 
Budgetforslaget knytter sig til byrådets 2030-mål om ”Færre socialt udsatte ” (2.3). 
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Udvalg: 
HSP-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Voksne med særlige behov 

 

HSP 3 – Kompetenceløft på BPA-området            
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -500 -500 -500 -500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -500 -500 -500 -500 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift x Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Myndighed, BPA-budget (netto) 25.636 25.636 25.636 25.636 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der er arbejdet med at kvalitetsudvikle området for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i 2021 og 
2022. PwC har gennemført en analyse af BPA-området i 2021/2022, der er udarbejdet et nyt serviceni-
veau på området, som forventes politisk godkendt i 3 kvartal 2022, ligesom der pågår en opkvalificering 
og kompetenceudvikling af medarbejderne på området. Det forventes derfor, at fremtidige afgørelser 
(herunder i forlængelsessager) bliver mere specifikke, så både borger og borgers arbejdsgiver ved præ-
cis, hvad der er udmålt og hvorfor. På den baggrund vil vi mindske sager med uoverensstemmelse mel-
lem myndighed og arbejdsleder/arbejdsgiver om, hvad der ydes til hvilke opgaver og til hvilken pris, 
herunder bl.a. brug af vikarer, indhentning af refusion ved hjælperes sygdom/barsel samt dobbeltkom-
pensation ved deltagelse i f.eks. aktivitets- og samværstilbud.  
  
Desuden vil der fremover pr. måned blive udbetalt 1/12-del af det beregnede tilskud, fremfor at ar-
bejdsgiveren fremsender regning på det faktuelle forbrug. Dette kombineret med en opkvalificering på 
regnskabsopfølgningsdelen gør, at risikoen ved for store udbetalinger mindskes, samt at vi bedre kan 
forklare evt. efterreguleringer.  
  
Der bliver indført mulighed for brug af rådigheds- og puljetimer, sådan at bevillingerne i højere grad 
kan modsvare borgerens specifikke behov for støtte.  
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Kompetenceløftet på BPA-området forventes at give borgeren en bedre sagsbehandling, da timeudmå-
lingen bliver mere specifik og konkret.  
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Det nedsatte arbejdsgiverbidrag vil have en økonomisk negativ konsekvens for det firma, der leverer 
arbejdsgiveropgaverne, men nedsættelsen vil ikke have konsekvens for den enkelte borger. 
 
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser 
 

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

Aktivitetsområde: 
Voksne med særlige behov 

 

HSP 4 – Serviceniveau og kompetenceudvikling på specialundervis-
ningsområdet            
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -250 -250 -250 -250 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Myndighed, specialundervisning 
(netto)  

2.491 2.491 2.491 2.491 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der gennemføres en analyse af specialundervisningsområdet, hvor samtlige specialundervisningssager 
gennemgås. Der er udarbejdet et nyt serviceniveau, som forventes politisk godkendt i 3. kvartal 2022. 
De medarbejdere der behandler sager om specialundervisning modtager kompetenceudvikling, og der 
udarbejdes arbejdsgange på området, så sagsbehandlerne på området får de helt rette kompetencer til 
at træffe afgørelserne.  
 
I dag behandles sagerne som udgangspunkt administrativt. Det betyder, at der i hovedparten af sager-
ne ikke tages stilling til, om de indsatser, der søges om, vil afhjælpe eller begrænse virkningerne af 
funktionsnedsættelsen, eller om der kan gives andre tilbud med samme formål efter anden lovgivning. 
Der foretages heller ikke opfølgning, på de enkelte specialundervisningsforløb der bevilliges i forhold til, 
om vi får det ud af dem, som det forventes ved opstart mv. Ved en skærpet arbejdsgang vil hensynet til, 
om borgerens behov kan kompenseres efter anden lovgivning (f.eks. socialpædagogisk støtte i service-
loven eller via sundhedsloven) også tilgodeses.  
  
Aktuelt er der 49 aktive sager om specialundervisning. Af dem er 14 over 65 år. En del af sagerne er er-
hvervsaktive borgere, idet 35 af de 49 borgere er under 65 år. Vi har en formodning om, at der er en del 
sager, der kan lukkes. Ligesom der er behov for styrket samarbejde med jobcenteret om de erhvervsak-
tive, som ikke er tilkendt førtidspension.  
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Det må forventes, at færre borgere vil modtage specialundervisning, da sagerne hidtil er behandlet 
administrativt, og sagerne nu vil blive behandlet konkret og individuelt med udgangspunkt i gældende 
lovgivning og kommunens serviceniveau.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget vil medføre en besparelse på myndighedens budget for køb af eksterne ydelser. Forslaget har 
ingen personalemæssige konsekvenser. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Lov om specialundervisning for voksne. 
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: 
HSP-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Voksne med særlige behov 

 

HSP 5 – Investeringsstrategi på det specialiserede voksenområde 
 
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 -1.300 -1.800 -2.300 -2.300 

Investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 

Indtægter     

Netto -300 -800 -1.300 -1.300 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift x Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Myndighed, voksen-handicap 
(netto) 219.570 219.570 219.570 219.570 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Formålet med forslaget er, gennem en investeringsstrategi, at reducere udgifterne på det specialisere-
de voksenområde samtidig med, at der sker en kvalitetsudvikling på området. Forslaget indebærer, at 
der samarbejdes endnu tættere med borgeren end i dag og tages udgangspunkt i dennes ønsker, håb 
og drømme, når det vurderes, hvilken støtte borgeren har brug for ligesom inddragelsen af borgerens 
netværk og civilsamfundet styrkes. 
 
Der investeres i to ekstra sagsbehandlere på det specialiserede voksenområde. I dag har sagsbehand-
lerne på det specialiserede voksenområde i gennemsnit ca. 58 sager pr. medarbejder. Med to ekstra 
rådgivere vil det gennemsnitlige sagsantal bliver reduceret til 51. 
 
Når den enkelte sagsbehandler får færre sager, bliver der mere tid til af følge op den enkelte borgers 
progression, resultat og effekt af indsatsen i tilbuddet. Dette så der vedvarende gives rette indsats til 
rette tid, uanset om det er ved at neddrosle eller opjustere indsatsen. Der vil blive mere tid til at møde 
borgerne, få inddraget borgerens netværk, og i et samarbejde få fastsat mål for den sociale indsats. Et 
lavere sagsantal vil samtidig give mulighed for, i højere grad end i dag, kontinuerligt at følge op på 
særtakster og differentierede takster, ligesom det er forventningen, at det gennemsnitlige ophold på 
midlertidige botilbud vil blive reduceret ved en øget opfølgning. Det er endvidere forventningen, at in-
vesteringsforslaget muliggør at unge og deres familier i overgangen fra ung til voksen vil blive fulgt tæt-
tere end i dag. 
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Flere sagsbehandlere, og det deraf følgende lavere sagstal, kan dog ikke alene reducere budgettet og 
skabe øget kvalitet. Der har derfor siden 2021 været arbejdet på et justeret vejledende serviceniveau, 
der er planlagt strategisk kompetenceudvikling af sagsbehandlergruppen, ligesom der indføres struktu-
rerede sags-sparringer på området. 
 
Byrådet forventes at godkende det vejledende serviceniveau på voksenhandicapområdet i 3. kvartal 
2022.  Formålet med serviceniveauet er, at sikre information og forventningsafstemning om de ydelser 
og det serviceniveau, som borgerne kan forvente, sikre sammenhæng mellem politiske mål, budget-
ramme og serviceniveau, samt ikke mindst at sikre en ensartet praksis i sagsbehandlingen.   
 
Der gennemføres samtidig med opstart i 2. kvartal 2022, strategisk kompetenceudvikling af den samle-
de sagsbehandlergruppe på det specialiserede voksenområde med fokus på sagsbehandlingsregler, sy-
stematik og metoder til at møde og inddrage borgeren i sagsbehandlingen og arbejdet med at skabe 
helhedsorienterede løsninger på tværs af forvaltningens afdelinger. Voksenudredningsmetoden, VUM, 
der er den faglige metode på området, er blevet revideret. I 3. kvartal 2022 vil myndighed og udfører-
området sammen modtage undervisning i VUM 2.0. Metoden har fået et skærpet fokus på, at recovery 
og rehabilitering allerede begynder i sagsbehandlingen, og at det kræver et tæt samarbejde med bor-
geren, ligesom myndighed og udfører videreudvikler dokumentations- og samarbejdspraksissen, så der 
skabes et solidt grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i cen-
trum. Implementeringen af VUM 2.0 forventes påbegyndt på det samlede voksenområde umiddelbart 
efter undervisningen er afsluttet. 
 
Endelig etableres der i 2. halvår strukturerende sags-sparringsmøder hver 3. måned mellem den enkel-
te sagsbehandler og hhv. afdelingsleder og faglig koordinator. På denne måde undergår sagerne jævnlig 
en faglig drøftelse. Afdelingsleder og faglig koordinator kommer tættere på sagsarbejdet og får en stør-
re viden om den samlede sagsportefølje. Dette forventes at medføre en endnu stærkere og mere ens-
artet tildelingspraksis ved den efterfølgende visitation.       
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget forventes at forøge servicen for borgerne, da sagsbehandleren vil få mere tid til den enkelte 
borgers sag ligesom rådgivergruppen samlet set forventes at få forøget deres kompetencer både i 
sagsbehandlingen og i dialogen og samarbejdet med borger, netværk og civilsamfund. 
Forslaget forventes derudover at kunne bidrage til en forsat attraktiv arbejdsplads og et godt arbejds-
miljø, da forslaget indebærer færre sager pr. rådgiver samtidig med særlig fokus på strategisk kompe-
tenceudvikling. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer en investering på 2 ekstra sagsbehandlere. Forslaget forventes allerede i 2023 at 
kunne indhente en netto besparelse på 300.000 kr. Den samlede besparelse vil være 800.000 kr. i 2024, 
stigende til 1,3 mio. i 2025 og 2026.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Serviceloven. 
Budgetforslaget knytter sig til byrådets 2030-mål om ”Færre misbrugere og socialt udsatte” (2.3), og 
”Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber” (5.3) 
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Udvalg: 
HSP-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Voksne med særlige behov 

 

HSP 6 – Ændring af juridisk konstruktion på Overgangsboligerne – fra 
ABL § 105/85 til SEL § 107 
 
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 -600 -600 -600 -600 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

§107 botilbud (netto) 45.621 45.621 45.621 45.621 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Overgangsboligerne er et bofællesskab for yngre borgere mellem 18-35 år med lettere fysiske og psyki-
ske funktionsnedsættelser og/eller psykiatriske diagnoser. Støtten i bofællesskabet gives med henblik 
på at borgeren kan flytte i egen bolig, og være i job eller uddannelse. I dag er bofællesskabets juridiske 
konstruktion efter almenboliglovens §105 med bostøtte efter servicelovens §85.  
 
Udfordringen med den nuværende juridiske konstruktion er, at beboerne får en lejekontrakt, og derfor 
juridisk kan blive boende længere på botilbuddet end deres behov for hjælp efter servicelovens tilskri-
ver. Det betyder blandt andet at vi ikke opnår et flow, der kan give plads til nye beboere. Derudover 
bevirker den juridiske konstruktion, at unge under 30 år på uddannelseshjælp ikke har råd til at betale 
huslejen, og der er ikke lovhjemmel til at give dem tilstrækkelig kompensation eller fastsætte en egen-
betaling. Af de grunde kan vi i visse tilfælde være nødt til at købe en ekstern plads.  

 
Det overordnede formål med forslaget er, at tilpasse tilbudsviften på det voksenspecialiserede område, 
så den i højere grad end i dag modsvarer behovet for pladser. Det gøres ved at omdanne Overgangsbo-
ligerne fra et botilbud efter almenboliglovens §105 med bostøtte efter servicelovens §85 til et midlerti-
digt botilbud efter servicelovens §107. Der vil samtidig blive mulighed for enkelte pladser til unge fra 
16-18 år efter §66 stk. 1 nr. 5. Overgangsboliger bliver en selvstændig afdeling under ”Afklaringsboli-
gerne”. 
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Målgruppen bevares. Aldersgruppen udvides dog, så den fremover også omfatter unge fra 16 år til 35 
år, sådan at Overgangsboligerne kan fungere som en tryg base for unge i overgangen fra barn til vok-
sen. I dag råder kommunen kun over en meget begrænset antal pladser til unge under 18 år, og udvi-
delsen af aldersgruppen i Overgangsboligerne vil derfor være en klar kvalitetsforøgelse. 
 
Ændringen af den juridiske konstruktion af Overgangsboligerne til et midlertidigt botilbud efter service-
loven vil betyde, at der bliver mere flow i tilbuddet, at der bliver bedre mulighed for løbende at tilpasse 
beboersammensætningen i botilbuddet samt, at vi sikrer, at borgerens betaling af ”husleje” kan fast-
sættes efter den enkeltes formåen, så også unge på uddannelseshjælp, der er i målgruppen, kan tilby-
des en plads i Overgangsboligerne. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

De nuværende beboere i Overgangsboligerne vil kunne blive boende i deres bolig indtil de selv opsiger 
deres lejemål. Disse borgere vil, i lighed med andre af kommunens borgere i sammen situation, få 
hjælp til at finde en anden bolig. Forslaget har derfor ingen konsekvenser for de nuværende beboere.  
 
Forslaget forudsætter en aftale med Boligselskabet Farumsødal v/Domea.dk om omdannelse af over-
gangsboligerne til et § 107–botilbud og efterfølgende Socialtilsynets godkendelse. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Det er forventningen, at det øgede flow i botilbuddet samt muligheden for at unge på uddannelses-
hjælp kan bo i Overgangsboligerne vil betyde, at der kan tilbydes én ekstra plads i Overgangsboligerne 
til en ung borger, der ellers ville have fået tilbudt et eksternt botilbud. Dette svarer til en sparet udgift 
på ca. 700.000 kr. 
 
Huslejen for Overgangsboligerne mm. udgør årligt 387.000 kr. Den fremtidige årsleje anslås til 500.000 
kr. Beboerbetalingen beror på en konkret vurdering af de fremtidige beboeres økonomi. Kommunens 
årlige udgifter vurderes at stige med ca. 100.000-120.000 kr.  
 
Ved at lægge Overgangsboligerne som en afdeling under Afklaringsboligerne spares ca. 40.000 kr. årligt 
på tilsyn.  
 
Den samlede nettobesparelse anslås til 600.000 kr. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Serviceloven. 
Budgetforslaget understøtter byrådets 2030-mål om ”Flere boliger til borgere med funktionsnedsættel-
ser” (6.3). 
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Udvalg: 
HSP-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Voksne med særlige behov 

 

HSP 7 – Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser på voksen-
udførerområdet 
 
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 x Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Udfører: Lynghuset og Autisme-
indsatsen (netto)  10.473 10.473 10.473 10.473 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Målet er, at eget udførerområde kan rumme flere borgere med de samme ressourcer. På den måde vil 
der skabes plads til hjemtagelser eller plads til borgere, som der ellers skulle købes ekstern støtte til. 
 
For at sikre en bedre ressourceudnyttelse og hurtigere indsats til borgerne, har Afdelingen for Social 
Psykiatri og Udsatte borgere gennem de seneste to år, gennemgået en omfattende effektivisering og 
udvikling. Der har særligt været fokus på udvikling af rådgivningscaféen som én indgang til kommunen, 
flere åbne tilbud, korte støtteforløb, gruppetilbud og samarbejde med civilsamfundet. 
 
Med de gode erfaringer fra indsatserne i Rådgivningscaféen fortsættes effektiviseringen, så eget udfø-
rerområde kan rumme den stigende efterspørgsel på indsatser til særligt de unge med autismespek-
trum forstyrrelser og psykiske udfordringer.  

 
Afdelingen for Borgere med Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser varetager indsatser for udvik-
lingshæmmede og borgere med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Det er opgaver efter servicelo-
vens §82, §85, §103 og §104 og et botilbud §107 til unge med autisme.  
 
Der er primo 2022 etableret en organisationstilpasning for at skabe tydelige rammer for afdelingens 
medarbejdere, hvor arbejdsgange, beslutningshierarki, øget faglig specialisering samt en højere grad af 
frihed til de enkelte teams/medarbejdere indgår. Der er desuden etableret et tæt og koordineret sam-
arbejde på tværs af afdelingen for Social Psykiatri og Udsatte borgere, og afdelingen for Borgere med 
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Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser. Dermed opnås de optimale betingelser for drift og udvikling 
af kerneopgaven og fundamentet for en attraktiv arbejdsplads.  
 
I dette budgetforslag beskrives kort hvordan omlægning af ressourcerne tænkes fortsat i hele området, 
samt hvilke forudsætninger der skal være til stede, for at kunne opnå det.  
 
Overgangen fra ung til voksen bliver særskilt beskrevet i forslag HSP2. 
 
Mere effektiv ressourceudnyttelse skal ske gennem: 
 
1. Det rehabiliterende sigte mod større selvhjulpenhed styrkes.  
2. Udvikling af flere åbne tilbud samt gruppetilbud særligt til unge med autismespektrum forstyrrel-

ser, og unge med angst, kan kun opnås ved at justere i åbningstider af de visiterede §103 og §104 
tilbud. Dette under hensyntagen til det politisk vedtagne serviceniveau. På den måde kan der med 
samme ressourcer støttes flere borgere i flere målgrupper.  

3. Forudsætningen for at kunne etablere flere gruppetilbud og åbne tilbud er, at der vedtages fysiske 
ombygninger og forbedringer af Lynghusets matrikel på Kr. Værløsevej. Dette så huset både kan 
rumme flere borgere samtidigt, og så rummene er brugbare både til aktivitets- og samværstilbud 
til de udviklingshæmmede og til borgere med autisme. Der er lavet et separat anlægsforslag til det. 
Se Anlægsforslag 13; Modernisering af Lynghuset, Kr. Værløsevej.  

4. Bedre ressource- og kapacitetsstyring på tværs af området ved større sammenhæng i indsatser og 
metoder og tættere sags-sparring og opfølgning med myndighed. 

5. Borgere, som får §85 støtte, skal, hvor det giver mening, i større omfang have støtten i fællesska-
ber som fx gruppetilbud, i et åbent tilbud eller i samværstilbud. På den måde vil vi formå at støtte 
flere borgere med de samme ressourcer. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Effekten af forslaget er, at vi effektiviserer ressourceforbruget, og at det ikke vil have servicemæssige 
konsekvenser for borgerne. 
Nogle borgere vil opleve, at der er flere tilbud at vælge imellem, mens andre kan opleve at nogle tilbud 
flyttes til andre tidspunkter på dagen end de er vant til. For dem som ikke kan deltage på de nye tids-
punkter, kan det opleves som en forringelse. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Vi forventer at kunne frigøre i alt 1 årsværk svarende til ca. 1.450 borgerrettede timer til flere gruppe-
tilbud, hjemtagelse af støtteopgaver, samt til overgangen fra ung til voksen.   
 

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

Aktivitetsområde: 
Voksne med særlige behov 

 

HSP 8 – Afkortning af ophold på herberg, krisecentre og botilbud 
 
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 -600 -600 -600 -600 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

§107 botilbud, §109 krisecentre 
og §110 herberg (netto) 46.867 46.867 46.867 46.867 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der skal sikres en mere intensiv proces, når en borger er klar til at flytte fra et herberg, krisecenter eller 
botilbud. Dette uanset om borgeren skal flytte i egen bolig, ungdomsbolig eller udslusningsbolig. 
For at forkorte tiden, fra borgere er klar til at flytte fra et tilbud, til borgere har en bolig, prioriteres 
borgere fra krisecentre, herberg og botilbud, som udgangspunkt, forud for andre borgere på kommu-
nens akutboligliste. Kravet om at borgere på herberg, krisecentre og botilbud skal være skrevet op i to 
boligselskaber forud for ansøgning om optag på akutboliglisten fraviges. Boligopskrivning sikres i stedet 
parallelt i udflytningsprocessen.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil øge kvaliteten for borgere på herberg, krisecentre og borgere i botilbud, der er klar til egen 
bolig, idet de hurtigere end i dag vil få tilbudt egen bolig. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget vil medføre en besparelse på myndighedens budget for køb af eksterne ydelser. Forslaget har 
ingen personalemæssige konsekvenser. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Serviceloven. 
Budgetforslaget knytter sig til byrådets 2030-mål om ”Færre misbrugere og socialt udsatte” (2.4) 
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Udvalg: 
HSP-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Voksne med særlige behov 

 

HSP 9 – Voksen merudgiftsydelser SEL §100 - forkert praksis 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -200 -200 -200 -200 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 906 906 906 906 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forvaltningen er blevet opmærksomme på en forkert praksis i tildelingen af voksenmerudgiftsydelser 
SEL §100. Der skal derfor foretages revurdering af alle § 100 sager. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Det må forventes, at nogle borgere vil modtage et mindre tilskud end hidtil, da en del af sagerne er be-
handlet efter en forkert praksis. Sagerne vil nu blive behandlet konkret og individuelt med udgangs-
punkt i gældende lovgivning. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget vil medføre en reduktion af udgifter til kontante ydelser. Forslaget har ingen personalemæs-
sige 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: 
HSP-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Børn og unge med særlige behov 

 

HSP 10 – Ophør af Feedback informed treatment (FIT) i Familiehuset 
 
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 -400 -400 -400 -400 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 12.754 12.754 12.754 12.754 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Feedback Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet 
til professionelle behandlere og kan anvendes på alle behandlingsforløb.  
Formålet med FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af den terapeutiske indsats 
ved at inddrage borgeren og få borgerens feedback. 
Familiehuset har siden 2015 anvendt FIT som metode og evalueringsredskab. FIT anvendes til at belyse 
hvordan borgeren oplever udviklingen i egen situation, og hvordan borgeren oplever samarbejde med 
behandler mhp. at sikre, at indsatsen bedst muligt understøtter borgerens progression. FIT bruges også 
sammen med myndighed, hvor sagsbehandlerne er medbedømmere i opfølgningssager. 
Ved at stoppe brugen af FIT frigøres månedligt 73 timer, som i stedet kan bruges til at tage flere  
familiebehandlingsopgaver fremfor at købe dem eksternt. 
 
Hertil kommer sparede udgifter til supervision og licenser på 40.000 kr.  
Det er ikke muligt at nedskalere forbruget af timer. 
 
Ved at stoppe brugen af FIT, frigives medarbejderressourcer, som i dag anvendes til FIT konsultationer 
og den fortsatte integrering og udvikling af FIT.  De frigivne ressourcer kan derved anvendes til at øge 
indtaget af familiebehandlingsopgaver, der i dag købes hos eksterne leverandører. 
 
Da der fortsat er brug for sikre borgerens stemme og se effekten af indsatserne, er det nødvendigt at 
erstatte FIT med en anden og mindre omkostningstung evaluerings- og effektmålingsmetode. Hvilken 
metode/redskab eller model er ikke afklaret og dermed heller ikke, om der er omkostninger forbundet 
med det.  
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FIT anvendes i større eller mindre grad i alle individuelle forløb, som afvikles i Familiehuset. I praksis be-
tyder det, at den enkelte borger scorer sin egen oplevelse af trivsel og samarbejde med behandler i be-
gyndelsen og afslutning af hver session. Den pågældende score kalibreres ind i en stor national data-
bank, som underbygger og fortæller om (mis-)trivsel og samarbejdet med behandler. Det giver indika-
torer for hvordan borgeren oplever sig selv og sin situation, og fortæller dermed noget om den alvors-
grad, der ligger i bekymringsniveauet.  FIT scoren bruges af familiebehandleren til at stoppe op, og 
eventuelt ændre på tilgang/indsats ved udeblivende effekt af den igangværende indsats. 
 
Familiehuset har løbende ca. 380 familier tilknyttet i forløb. Som udgangspunkt skal FIT bruges i alle in-
dividuelle forløb. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Ved at stoppe med anvendelsen af FIT i Familiehusets opgaver, vil der ikke være et evidensbaseret eva-
lueringsredskab, som sikrer og opsamler data på den enkelte borgers progression, trivsel og oplevelse 
af, om behandlerens indsats er effektfuld.  
 
Vi har ikke umiddelbart et andet evidensbaseret evalueringsværktøj at sætte i stedet for. Da der fortsat 
er brug for sikre borgerens stemme og se effekten af indsatserne, er det nødvendigt at erstatte FIT med 
en anden og mindre omkostningstung evaluerings- og effektmålingsmetode 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser. 
Der kan være opsigelsesvarsler for licenser. 
Det foreslås, at de 40.000 kr., der bruges på licenser, forbliver på driftsbudgettet til evt. dækning af 
omkostninger til andet evalueringsværktøj. 
 

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: 
HSP-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Børn og unge med særlige behov 

 

HSP 11 – Justering af Fontænehusets opgaver 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner 0 -300 -300 -300 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -300 -300 -300 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 748 748 748 748 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Grundtilskud til Fontænehuset reduceres i takt med at Fontænehuset etablerer sig som socialøkono-
misk virksomhed, bl.a. indenfor naturpleje og grøn omstilling. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Tilskud til Fontænehusets §79 aktiviteter reduceres med 0,3 mio.kr. fra 2024. Tilskuddet udgør i dag 0,7 
mio. kr. /årligt. Herudover modtager Fontænehuset tilskud for at varetage opgaver for Jobcentret.  
 

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

Aktivitetsområde: 
Børn og unge med særlige behov & Voksne med særlige behov 

 

HSP 12 – Besparelse på konkrete udgiftsområder inden for HSP 
 
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 -2.232 -3.103 -4.786 -5.637 

Investeringer 500 500 500 500 

Indtægter     

Netto -1.732 -2.603 -4.286 -5.137 
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, køb af foran-
staltning børn og voksne 320.049 319.944 319.944 319.944 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

De stærkt stigende udgifter på specialområdet udfordrer kommunens økonomi og mulighederne for at 
fastholde kvaliteten på normalområdet. Der er derfor et politisk ønske om at bremse udgiftsstigninger-
ne gennem bedre forebyggelse, bedre koordination mellem de forskellige indsatsområder, effektivise-
ringer og en vurdering af serviceniveauer.   
 
Dette forslag indebærer en supplerende besparelse på samlet 13,8 mio. kr. på området over perioden 
2023-2026, som udmøntes konkret på enkelte budgetområder, jf. nedenfor. Forvaltningen foreslår, at 
der i forslagets udmøntning indgår, at dele af budgetbesparelsen udmøntes gennem en investerings-
strategi, hvor der skal satses endnu mere på forebyggelse, tæt opfølgning på borgernes progression, 
endnu stærkere fokus på at optimere og nedbringe udgifter til eksterne foranstaltninger. Det vedrører 
den del af besparelsen, som udmøntes på børneområdet, hvor der investeres i 2 ekstra sagsbehandlere 
på foranstaltningsområdet samtidig med, at der reduceres med 1 sagsbehandler på børnehandicapom-
rådet.  
 
Det vil reducere det gennemsnitlige sagsantal pr. rådgiver på foranstaltningsområdet og dermed sikre 
hyppigere opfølgning og bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Investeringen understøtter intentionerne i 
Barnets Lov. Det vurderes, at der vil kunne opnås en besparelse samtidig med at budgetforslaget vil 
medføre en kvalitetsforbedring af sagsbehandlingen på børneområdet.   
Investeringsstrategien på voksenområdet er beskrevet i HSP 5.  
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Besparelsen vil i løbet af budgetprocessen bliver udmøntet gennem konkrete budgetreduktioner i de 
konkrete budget/aktivitetsposter på følgende områder: 
 

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

BØRNEOMRÅDET 
- Opholdssteder (9,3 mio. kr.) 
 - Døgninstitutioner (17,1 mio. kr.) 
 - Sikrede døgninstitutioner (1,3 mio. kr.) 
 - Kvindekrisecentre (Udgifter 1,1 mio. kr.) 
 - Plejefamilier (12,2 mio. kr.) 
 - Forebyggende foranstaltninger børn&unge (17,4 mio. kr.) 
 - Forebyggende indsats for børn m. handicap (6,5 mio. kr.) 
 - Furesø Familiehus - tænkes sammen med skolelandbrug 
og andre åbne tilbud (12,8 mio. kr.) 
 - Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning 
mv.) (Udgifter 19,7 mio. kr.) 
 - Lov om ungdomskriminalitet (3,3 mio. kr.) 
 - Stabs og støttefunktioner (1,7 mio. kr.) 

-650 -1.000 -1.400 -1.650 

VOKSENOMRÅDET 
Myndighedsområdet: 
 - BPA (25,6 mio. kr.)  
 - Botilbud (146,1 mio. kr.) 
 - Aktiviteter/dagtilbud (31,0 mio. kr.) 
 - STU (14,1 mio. kr.) 
 - Støttetimer og ydelser (11,8 mio. kr.) 
 - Misbrug og Herberg/krisecenter (Udgifter 9,8 mio. kr.) 

 
-1.082 

 
-1.603 

 
-2.886 

 
-3.487 

TOTAL -1.732 -2.603 -4.286 -5.137 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Forslaget forventes på det specialiserede børneområde at forøge servicen for borgerne, i form af mere 
tid til inddragelse og opfølgning i den enkelte borgers sag ligesom rådgivergruppen samlet set forventes 
at få forøget deres kompetencer både i sagsbehandlingen og i dialogen og samarbejdet med borger, 
netværk og civilsamfund. 
 
Forslaget forventes derudover at kunne bidrage til en forsat attraktiv arbejdsplads på foranstaltnings-
området og et godt arbejdsmiljø, da forslaget indebærer færre sager pr. rådgiver og særligt fokus på 
strategisk kompetenceudvikling. 
 
På børnehandicapområdet forventes sagsbehandlerne med forslaget at få flere sager og derved redu-
ceret tid til rådighed til hver enkelt familie. Sagsbehandlingskvaliteten på området er i dag meget høj. 
Derfor forventes kvaliteten at kunne bevares på et acceptabelt niveau. 
 
På det specialiserede voksenområde vil det bl.a. blive nødvendigt at begrænse målgruppen for og om-
fanget af generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til borgere med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller sociale problemer.  
 
Det vil ikke kunne undgås, at forslaget samlet vil kunne mærkes af borgerne på serviceniveauet 
 
Den konkrete udmøntning af rammebesparelsen vil skulle ske med inddragelse af de relevante Med-
Udvalg. 
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Forslaget indebærer en investering på 1 ekstra sagsbehandler på det specialiserede børneområde, hvil-
ket fremgår af investeringen på årligt 500.000 kr. i tabellen ovenfor.  Det er forudsat, at der med forsla-
get allerede i 2023 kan indhentes en netto besparelse på 1,7 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med 
investeringsdelen af HSP 5 Investeringsstrategi på det specialiserede voksenområde, hvor der investe-
res 1 mio. kr. til 2 ekstra sagsbehandlere på det specialiserede voksenområde.  
 

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

 


	EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG
	INDHOLDSFORTEGNELSE


