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1. Indledning 
Denne budgetaftale for 2023-2024 bygger videre på den retning for Furesø Kommune, som byrådet har lagt 

med udgangspunkt i Vision Furesø og 2030-målene. 

Furesø Kommune er en attraktiv kommune, som i flere år har haft vækst i indbyggertallet og scorer højt i 

målinger, når det kommer til tilfredsheden med servicen og anbefaling til andre om at flytte til kommunen.  

Budgetaftalen sætter retningen for fortsat udvikling af kommunen, men er også i høj grad præget af de 

svære økonomiske rammevilkår, som alle kommuner oplever i disse år. 

2. De økonomiske rammebetingelser  
Furesøs gæld fra før kommunesammenlægningen udgør aktuelt knapt 2 mia. kr. Der er i alt betalt 1 mia. kr. 

af på gælden. Hvert år betaler Furesø 124 mio. kr. i renter og afdrag på lånet og skal gøre det frem til 2040. 

Samtidig er Furesø en stor nettobidragsyder til udligningsordningen mellem landets kommuner.  

Dette til trods har kommunen de seneste mange år formået at opbygge en solid kassebeholdning, som ved 

udgangen af 2021 var på over 340 mio. kr. Byrådet har fortsat et minimumskrav til kassebeholdningen på 

120 mio. kr. 

Som tilfældet er i andre kommuner, vil Furesøs økonomi de kommende år være stærkt udfordret af 

stigende udgifter på det specialiserede socialområde og førtidspension, stigende priser bl.a. på energi og 

flere udgifter til flere børn og ældre. Denne opdrift bliver ikke kompenseret af økonomiaftalen mellem 

regering og KL. For at sikre balance i budgettet er Furesø derfor som andre kommuner nødsaget til at finde 

kompenserende besparelser.   

Der arbejdes med et sparekrav i størrelsesordenen 50 mio. kr. i 2023 og samlet 75 mio. kr. i 2024. Det 

endelige sparemål vil blive fastlagt i den videre budgetproces under hensyntagen til fastlæggelse af 

anlægsbudget samt brug af opsparede midler. 

3. Hovedgreb i budgetlægningen 
Med udsigt til et meget begrænset råderum i kommunernes økonomi i de kommende år er der behov for 

en mere grundlæggende justering i udgiftsniveauet på alle forvaltningsområder. Samtidig med 
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budgetudfordringer oplever landets kommuner mangel på medarbejdere. Det er derfor afgørende, at de 

nødvendige budgetjusteringer sker i et godt samarbejde med medarbejderne, og at vi samtidig har øje for 

fortsat at udvikle kommunen.  

I valget af forslag til besparelser og effektiviseringer er der især lagt vægt på følgende hovedgreb:   

• Regelforenkling og reduktion i ledelseslag, administrative opgaver, interne møder og 

kommunikation  

• Forebyggelse og rehabilitering, så flere borgere bliver i stand til at klare sig selv i et fællesskab med 

andre  

• Investering i medarbejdere og ny teknologi, så vi bliver i stand til at løse velfærdsopgaverne med 

endnu større effektivitet og kvalitet  

• Reduktion af serviceniveau - hvor dette er nødvendigt 

• Mulighed for samarbejde med civilsamfund (grundejerforeninger, lokalområder, foreninger m.fl.) 

om løsning af opgaver 

• Generelle effektiviseringer og godt købmandskab 

En række af de nødvendige besparelser vil betyde mærkbare serviceforringelser og vil samtidig betyde 

nedskæringer og afskedigelser i den kommunale organisation. Aftalepartierne lægger afgørende vægt på, 

at besparelser gennemføres i god dialog med borgerne og kommunens medarbejdere. 

Aftalepartierne er enige om, at det af forvaltningen udarbejdede besparelseskatalog sendes i høring frem 

mod 2. behandling af budgettet. Kataloget indeholder spareforslag, der overstiger det samlede 

spareforslag, hvorfor der bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar vil være mulighed for at justere og 

prioritere i de forslag, der indgår i kataloget. Der er således ikke taget endelig politisk stilling til de 

forskellige besparelsesforslag.  

4. Investeringer og politiske fokusområder 
Aftalepartierne er enige om at igangsætte et langsigtet arbejde på forskellige velfærdsområder med 

henblik på at forebygge opdrift i de kommunale udgifter og samtidig skabe bedre løsninger for den enkelte 

borger og vores lokalsamfund. Der vil i særlig grad blive arbejdet med følgende fokusområder: 

1) En god og værdig ældrepleje, hvor fokus er på fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling, 

brug af velfærdsteknologi og inddragelse af pårørende. 

2) Det gode børneliv, hvor målet er, at færre børn og unge mistrives og får brug for specialtilbud.  

Arbejdet vil inddrage forældre og foreninger i en bred drøftelse af det gode børneliv. 

3) En fremrykket boligsocial indsats, hvor målet er at sikre en balanceret beboersammensætning i alle 

vores boligområder og færre udgifter til overførselsindtægter og specialindsatser. 

4) Styrket samarbejde med foreninger om velfærdsopgaver (udsatte børn, mental og fysisk sundhed, 

ældre). 

5) Lokale bo-, aktivitets-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud til udsatte børn og unge bl.a. inden for 

naturpleje og naturgenopretning. 

6) Fortsat arbejde med grøn omstilling, mere natur og klimaneutralitet. 

7) Øget ”frisættelse” af vores skoler, dagtilbud, ældre- samt beskæftigelsesområdet. 
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Ovenstående fokusområder vil blive en del af arbejdet med Furesøs 2030-mål og vil involvere et tæt 

samarbejde med relevante borgere og foreninger.   

Budget 2023-2024 er primært et sparebudget, men der er også i budgettet lagt vægt på at prioritere 

udvikling på ovenstående fokusområder. 

4.1 Ældre og sundhed 

I årene, der kommer, bliver der flere og flere ældre i kommunen samtidig med, at vi allerede i dag ser ind i 

store udfordringer med at rekruttere medarbejdere i ældreplejen. Det kræver, at vi i samarbejde med 

Seniorrådet og det kommende Ældreforum sætter indsatser i værk, som skal være med til at fastholde 

nuværende medarbejdere og forenkler den nuværende indsats, så vi styrker udviklingen af ældreplejen for 

at gøre den mere borgernær og medstyrende for medarbejderne.  

Aftalepartierne er enige om  

• Investering i fastholdelse, rekruttering og ny velfærdsteknologi på ældreområdet: Der afsættes 8 

mio. kr. i årene 2023-2026 til en udviklingspulje finansieret af de opsparede midler til initiativer, der 

skal styrke faglig udvikling, rekruttering af de kommende velfærdsmedarbejdere, udvikling af 

organisering og metoder og velfærdsteknologi m.v. Der afsættes 5 mio. kr. med budget 2023-2024, 

1 mio. kr. årligt i alle årene til rekruttering af elever med voksenelevløn samt 0,5 mio. kr. i 2023 og i 

2024 til kompetenceudvikling og efteruddannelse. Den øvrige del af udviklingspuljen skal udmøntes 

efter politisk drøftelse ved de kommende års budgetter. 

• Styrket rehabilitering: Der afsættes ressourcer til, at hjemmehjælpen kan foretage rehabilitering i 

borgeres eget hjem. Der investeres årligt 1 mio. kr. i årene 2023-2026.  

Samtidig er aftalepartierne enige om at fremme mulighederne for, at seniorer kan blive længere på 

arbejdsmarkedet bl.a. indenfor ældreplejen.  

4.2 Børn og skoler 

Med byrådets 2030-mål er der sat et ambitiøst mål om styrkelsen af ’Det gode børneliv’. Der er her tale om 

bred indsats, hvor der også er fokus på familierne, foreningsliv mv. Aftalepartierne ønsker en bred politisk 

forankring om indsatsen, så alle områder er med til at skabe fundamentet for det gode børneliv. Samtidig 

er der et særligt politisk fokus på, at udgifterne til særlige specialindsatser skal reduceres. 

Aftalepartierne er enige om: 

• Igangsættelse af et bredt samarbejde, hvor målet er, at flere børn og unge trives og færre får 

brug for specialtilbud: Samarbejdet vil bl.a. involvere forældre, lærere, pædagoger, ledere, 

foreninger, børn og unge og vil stille skarpt på konkrete anbefalinger til vores skoler og 

daginstitutioner, foreninger, brug af sociale midler, familiers trivsel og andet, der sætter rammen 

om det gode børneliv.    

• PPR og forebyggende indsats: Der skal sættes tidligere – og måske anderledes - ind, så børnene 

ikke når ind i psykiatrien og dermed får behov for mere indgribende skoletilbud. Der investeres 0,6 

mio. kr. årligt fra og med 2023. 

• Styrkelse af samarbejdet mellem familiehuset, skolelandbruget og Hjortøgård om gruppetilbud 

for skoletrætte børn og på sigt evt. udvikling af egne STU-forløb. 
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• Fortsat arbejde med at tiltrække en ungdomsuddannelse.  

4.3 Handicap, social og psykiatri 

Alt for mange borgere i Furesø har brug for en særlig specialiseret indsats – børn som voksne – for at kunne 

klare sig gennem hverdagen. Det betyder, at udgifterne har været stærkt stigende gennem de seneste år, 

ikke mindst på voksenområdet. Der er et stærkt politisk fokus på at styrke forebyggelsen og finde de rigtige 

tilbud, så udgifterne kan reduceres, samtidig med at borgeren har et værdigt liv.  

Aftalepartierne er enige om: 

• Analyse på voksenområdet: Der gennemføres en analyse af voksenhandicapområdet, hvor Furesø 

Kommunes udgifter i dag ligger højere end andre kommuner. Samtidig skal sikres 

kompetenceudvikling af medarbejdere med fokus på nyt serviceniveau og udvikling af 

arbejdsgange. Som led i arbejdet undersøges muligheder og behov for en højspecialiseret 

institution på voksenområdet.   

• Naturpleje som led i socialpædagogisk indsats: Det er ønsket, at Furesø videreudvikler brugen af 

naturpleje og naturgenopretning dels som led i den socialpædagogiske indsats for udsatte børn og 

unge, dels som led i kommunens beskæftigelsesindsats – herunder afklaringsforløb, fleksjob, 

deltidsjob til førtidspensionister o.l. Et samarbejde med socialøkonomiske virksomheder vil kunne 

tænkes ind i dette arbejde. Behov og muligheder for at udvikle egne STU-forløb og måske andre 

uddannelsesforløb inden for dette område skal undersøges. 

• Opfølgning på 17.4-udvalg om boligsociale udfordringer: For at forebygge sociale problemer er det 

vigtigt med en forebyggende indsats med fokus på trivsel og blandet beboersammensætning i 

kommunens boligområder. Der arbejdes for, at der kan indgås en samlet udviklingsaftale med de 

almene boligselskaber i kommunen om blandt andet anvisnings- og udlejningskriterier samt indsats 

i forhold til biodiversitet og klima. 

4.4 Beskæftigelse og erhverv 

Aftalepartierne er enige om: 

• Innovation og offentlige-private samarbejder: Fremtidens velfærdsløsninger skal skabes i 

samarbejde med blandt andet private virksomheder. Derfor fortsætter Furesø Kommune med at 

være i front på innovationsprojektet i regi af Erhvervsfyrtårn Life Science, hvor målet er at udvikle 

offentlige-private innovative samarbejder (OPI). OPI-Projekterne understøttes blandt andet af de i 

budget 2022 afsatte midler til en innovationspulje.  

• Analyse af Førtidspension ift. at vurdere fremadrettet udvikling og muligheder for at reducere 

udgifterne. 

4.5 Plan og byudvikling 

Aftalepartierne er enige om: 

• Byrum og planløsninger: Bevillingen til det rådgivende arkitekturudvalg forlænges i to år til og med 

2024. I den kommende periode skal det undersøges, hvordan det rådgivende arkitektudvalgs 

arbejde kan involvere flere end fagudvalget fx i forhold til kunst, kultur og bevægelse. 
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• Der arbejdes videre med tankerne om en sammenhængende udvikling af Ny Vestergårdsvej. I 

den forbindelse undersøges mulighederne for en ny placering af Driftsgården - eksempelvis på et 

af de i kommuneplanen nævnte perspektivarealer. 

 

4.6. Fortsat fokus på klima, natur og grøn omstilling 

Aftalepartierne er enige om:  

• at fortsætte med at realisere intentionerne i kommunens klimaplan både for at nå CO2-

reduktionsmålet og for at forebygge konsekvenserne af de stærkt stigende energipriser 

• at fortsætte arbejdet med at skabe mere natur og rene søer og vandløb.   

 4.7 Udvikling af attraktiv og velfungerende organisation 

Aftalepartierne er enige om: 

• Fokus på fastholdelse og rekruttering: Det er vigtigt, at organisationen fortsat er attraktiv og 

velfungerende, efter budgetbesparelserne er implementeret. Derfor nedsættes en arbejdsgruppe 

under Økonomiudvalget, som sammen med repræsentanter fra forvaltning og MED-system 

kommer med anbefalinger til konkrete initiativer, der kan medvirke til at sikre dette. 

5. Anlæg  

 

Aftalepartierne er enige om, at  

• finansiere en række anlægsinvesteringer, der er nødvendige for trafiksikkerhed mv. jævnfør 

vedlagte oversigt  

• der afsættes xx mio. kr. til anlægsinvestering i Humlehaven, så dagtilbuddet kan rumme en 

væsentligt bredere målgruppe af børn 

• afsætte XX mio. kr. af de opsparede midler til renovering af idræts- og 

fritidsaktiviteter/omklædningsrum ved Furesøbad.  

Prioritering af øvrige anlægsprojekter vil blive drøftet i de videre budgetforhandlinger.  

6. Afslutning 
Denne foreløbige aftale vil blive drøftet løbende mellem aftalepartierne frem mod den endelige behandling 

af budgettet.  

Aftalen er indgået under forudsætning af, at den kan reguleres i forlængelse af evt. konsekvenser af den 

fælles budgetlægning på tværs af alle 98 kommuner i relation til den indgåede økonomiaftale. 
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