
 

Hele 1.000 kr.

Budgetforslag fordelt på udvalg (1. behandling) 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
BSU - Budgetaftale 25.09.2022 -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 -342.484

Budgetforslag fordelt på udvalg som vedtaget i Budgetaftale 
af 25.09.2022 (2. behandling)

2023 2024 2025 2026

Økonomiudvalget -5.660 -11.140 -18.640 -23.340
Børn og Skole -9.636 -16.527 -19.127 -22.427
Kultur, Fritid og Idræt -2.550 -4.175 -4.591 -4.835
Beskæftigelse og Erhverv -12.601 -12.816 -12.541 -12.541
Ældre og Sundhed -420 -10.320 -14.570 -15.070
Handicap, Social og Psykiatri -5.482 -7.653 -9.836 -10.687
Natur og Klima -1.142 -2.649 -2.679 -2.689
Plan og Byudvikling 0 0 0 0

I alt -37.491 -65.280 -81.984 -91.589 -276.344

26. september 2022

Samlet overblik over budgetforslag i alt  -Budget 2023 - 2026
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Nr. Overskrift
Budget 

2023
Budget 

2024
Budget 

2025
Budget 

2026
Kort beskrivelse I

ØKONOMIUDVALGET -4.430 -11.440 -14.940 -23.640
ØU - Budgetaftale 25.09.2022 -5.660 -11.140 -18.640 -23.340

ØU 1 Besparelse på den administrative organisation centralt -2.605 -5.300 -12.800 -12.300 Den afsatte lønsum udgør 195 mio. kr. årligt.
Der laves en fordeling af det samlede besparelseskrav på ØU vedr. administrativ og politisk organisation. 
Besparelsen realiseres ud fra fastsatte retningslinjer for fokus. Besparelsen er brutto 2,225 mio.kr. i 2023, 
hvoraf de 1,255 mio. kr. afsættes i en investeringspulje til at understøtte besparelserne i 2025-2026. 
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Profilen er ændret, så investeringspulje i 2023 fjernes og i stedet indgår i den samlede besparelse. Der er 
indlagt yderligere 3,5 mio. kr. i 2025 (fremrykning af effekt fra 2026), og der er indlagt en besparelse på et 
ekstra årsværk i Jobcenteret. 

Nej

ØU 2 Reduceret pris-fremskrivning på udvalgte arter -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 Budgettet på disse arter udgør årligt 292 mio. kr.
Der foretages en mindre prisfremskrivning på udvalgte arter end KL’s officielle skøn for pris og 
lønfremskrivning af det årlige budget. 

Nej

ØU 3 Nedjustering af en række driftsbudgetter under 
Økonomiudvalget

-620 -620 -620 -620 Budgettet på de foreslåede driftsbudgetter udgør knap 2 mio. kr. årligt.
Nedjustering af budgettet til ledelsesudvikling, eksterne konsulenter, information, m.v. 
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Der er indlagt en årlig besparelse på 200.000 kr. på budgettet til tilkøb af opgaver i IT-forsyningen. 

Nej

ØU 4 Øgede indtægter fra Kantinen på rådhuset -205 -205 -205 -205 Indtægtsbudgettet vedr. abonnementssalg samt mødeforplejning udgør 2,3 mio. kr. årligt.
Det foreslås at øge indtægterne i kantinen ved at øge betaling for frokostordning for kommunens ansatte og 
øge prisen for mødeforplejning m.v.

Nej

ØU 5 Besparelse på den administrative organisation -450 -450 -450 -450 Den afsatte lønsum udgør 20,5 mio. kr. årligt.
Der foreslås en reduktion af lønmidler til administration og ledelse med 450.000 kr. årligt på 
aktivitetsområdet Kommunale ejendomme (Drift og Service).

Nej

ØU 6 Reduktion af sikringspuljen -70 -70 -70 -70 Det afsatte budget udgør knap 0,7 mio. kr. årligt.
Det foreslås at sikringspuljen reduceres med kr. 70.000 årligt, hvilket betyder færre midler til sikring af 
ejendommene. 

Nej

ØU 7 Arealoptimering med reduktion af ejendomsudgifter samt 
salg af ejendomme

500 0 0 -5.200 Det samlede afsatte beløb til afledt drift til alle ejendomme er ca. 
Der foreslås en reduktion af ejendomsdriftudgifterne ved reduktion af anvendt ejendomsareal, svarende til 
5,2 mio. kr. fra 2026. I 2024-2025 foreslås der salg af ejendomme, som vil give øget salgsindtægter på hhv. 3 
mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025 (Salgsindtægter indgår under anlæg og medtages derfor ikke i besparelsen 
på driftssiden).

i

ØU 8 Analyse af registreringer i fht. beregnet udgiftsbehov 90 90 90 90 Opjustering af budgettet til konsulentbistand. Der er i det nuværende budget afsat 0,4 mio. kr. hertil. 
Furesø Kommunes indtægtsside udgør 2,9 mia. kr. (netto). Der er ikke afsat udgiftsbudget til denne type 
analyser.
Furesø Kommune har i 2022 igangsat et analysearbejde af registreringer i forhold til Furesø Kommunes 
beregnede udgiftsbehov, på kommunens indtægtsside. Arbejdet gennemføres af et eksternt konsulentfirma, 
som har den specifikke kompetence. Registreringerne forventes at kunne give en merindtægt på 
kommunens indtægtsside på i omegnen af 500.000 kr. årlig. Analysen gentages årligt og omkostningen udgør 
ca. 90.000 kr. Investeringen modsvares af øgede indtægter på kommunens indtægtsside.

i

26. september 2022
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ØU 9 Hareskov svømmesal Der er årligt afsat 2,5 mio. kr. til afledt drift til el, vand og varme til hele Hareskov skole (inkl. Bibliotek og 
Svømmesal)
Det foreslås, at lukke Hareskov Svømmesal. Herved opnås en besparelse på el, vand og varme mv. I 
besparelsen er indregnet, at der skal etableres busdrift til svømmeundervisning til Værløse mv. 
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

Nej

ØU 10 Effektivisering i  servicefunktionen – teknisk drift og service 
og omlægning af kommunevagt

-200 -485 -485 -485 Der er årligt afsat 12,4 mio. kr. til løn til alle pedeller og betjente samt udgift til kommunevagt.
Reduktion af servicefunktionen. Der vil ske en optimering og reduktion i intern kørsel, service fra teknisk 
service (”blød service”) fx. ved forlænget responstider. Forslaget svarer til et ½ årsværk. Der er i 2022 
besluttet og igangsat en omlægning og omorganisering af kommunevagtens opgaver. Forslaget giver en 
besparelse fra 2023, idet det Servicevagten overtager en stor del af opgaverne.

Nej

ØU 11 Optimering af kommunens bilpark/reduktion af 
kørselsudgifter

-100 -100 -100 -100 Køreselsgodtgørelse:  Der blev i 2021 udbetalt knap 0,7 mio. kr. i kørselsgodtgørelse. Godtgørelsen 
finansieres af centrenes driftsrammer. Der er ikke et selvstændigt budget hertil. I forbindelse med 
vedtagelsen af Budget 2021 - 2024 blev der vedtaget en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2021 stigende til 0,2 mio. 
kr. fra 2022 og frem. Besparelsen blev udmøntet på udvalgenes driftsbudget.
Bilpark: Driftsgårdens budget udgør 8,4 mio. kr. til drift af kommunens biler, herunder køb af nye biler. Af 
dette budget vedrører 1,6 mio. kr. hjemmeplejens biler. Dette budget indgår  også i besparelsesforslag NKU 
10.

Der indarbejdes en rammebesparelse på kommunens udgifter til bilparken, kørselsudgifter, intern taxa og 
andre transportudgifter.  Besparelsen udmøntes konkret af chefgruppen. 

Nej

ØU 12 Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt til aflønning ifm. borgerrådgiverfunktionen.
Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen. Halv effekt i 2023.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

Nej

BØRN OG SKOLE -13.936 -28.327 -30.927 -34.227
BSU - Budgetaftale 25.09.2022 -9.636 -16.527 -19.127 -22.427

BSU 1 2 yderligere lukkedage i dagtilbud -344 -344 -344 -344 Budget til kommunale og selvejende daginstitutioner udgør 231,6 mio. kr. 
2 yderligere lukkedage i dagtilbud

Nej

BSU 2 Budgettilpasning på Dagplejen -300 -300 -300 -300 Dagplejens budget udgør 4,3 mio. kr. 
Nedlægge dagplejen og omlægge pladserne til vuggestuepladser
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået i den form det blev fremsat ved 1. behandlingen.
Forslaget er erstattet med en budgetreduktion på 0,3 mio. kr.ift. dagplejens gæstehus, hvor der pt. er et 
mindreforbrug. Der ses på fremadrettet hvordan bevillingsniveauet for dagplejen kan nærme sig de øvrige 
kommunale tilbud.

Nej
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BSU 3 Tildeling til ledelse i dagtilbud reduceres -500 -885 -885 -885 Budgettet udgør 19,2 mio. kr. 
Tildeling til ledelse i daginstitutionerne udgør i 2021 8,5 % af det samlede lønbudget. Det foreslås, at 
tildelingen til ledelse reduceres til 8 %. Hvis der vedtages andre forslag,  der påvirker daginstitutionernes 
budget, skal dette forslag genberegnes. 

Nej

BSU 4 Reduktion af konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet -550 -1.100 -1.400 -1.400 Budgettet udgør 4,9 mio. kr. 
Reduktion af konti til konsulenter på dagtilbuds- og skoleområdet. Vakant stilling på dagtilbudsområdet 
(digital pædagogik) genbesættes ikke, konsulentfunktioner omkring FFO reduceres, arbejdet med etablering 
af ungdomsuddannelse forudses afsluttet med udgangen af 2023, og antallet af konsulenter på 
dagtilbudsområdet reduceres og som følge heraf bortprioriteres opgaver, der defineres nærmere senere.

Nej

BSU 5 Reduktion af puljen til børn og elever med sproglige 
udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet

-380 -380 -380 -380 Budgettet udgør 0,7 mio. kr. 
Puljen reduceres. De resterende midler anvendes til modtagepakker, kompetenceudvikling vedr. 
sprogtrappen samt kompetenceudvikling i dansk som andet-sprog

Nej

BSU 6 Fastholdelse af normering i dagtilbud på 2022-niveau Budget til kommunale og selvejende daginstitutioner udgør 231,6 mio. kr. 
Furesø opfylder allerede BUVMs minimumsnormeringer i 2020. 
Hvis normeringsniveauet fastholdes på 2022-niveau, kan der reduceres med 0,9 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. 
i 2024 og frem. 
Her er indregnet, at forslag 1+3+5 vil påvirke normeringerne, og dermed hvor mange midler der kan spares 
og fortsat bevare normeringerne på samme niveau som i 2022. 
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

Nej

BSU 7 Fremtidsværkstedets aktiviteter nedlægges helt eller delvist -400 -1.000 -1.000 -1.000 Budgettet udgør 2,5 mio. kr. 
Fremtidsværkstedets aktiviteter kan reduceres helt eller delvist.
a) Den indlagte besparelse betyder en lukning af Fremtidsværkstedet. Der vil ikke være faste forløb, og Åben 
Skole Playmakerfunktionen nedlægges.
b) Som version a), men bevarer Åben Skole Playmakerfunktionen. Besparelse 1,0 mio. kr. fra 2024 (0,4 mio. 
kr. i 2023)
c) Hvis Fremtidsværkstedets aktiviteter alene reduceres delvist, er besparelsespotentialet 0,5 mio. kr. fra 
2024 (0,2 mio. kr. i 2023)
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er nedjusteret, så der fastholdes et årsværk til en indsats, der bl.a. omfatter tech-
ambassadørerne for særlig målgruppe. 

Nej

BSU 8 Reducering af undervisningstiden i skolerne Budgettet til skolerne udgør 325 mio. kr. (ex. FFO)
Konvertering af understøttende undervisning til holdtimer, det vil betyde færre timer i skolen, men flere 
lærere i nogle af timerne.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

Nej

BSU 9 Omlægning af svømmeundervisning -125 -300 -300 -300 Budgettet til skolerne udgør 325 mio. kr. (ex. FFO)
Brug af svømmeklubbernes trænere til undervisning. FFO-personalet varetager omkring svømmetilbuddet i 
stedet for lærere.

Nej

BSU 10 2 yderligere lukkedage i FFO -290 -290 -290 -290 Budgettet til FFO'erne udgør 73 mio. kr. 
2 yderligere lukkedage i FFO

Nej
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BSU 11 Nedlæggelse af puljen til bedre fritidsaktiviteter for de store 
børn og ungefester

-369 -369 -369 -369 Budgettet udgør 0,469 mio. kr. 
Fra 2023 fjernes budget til den pulje, der har finansieret bedre fritidsaktiviteter for børn i FFO3 samt 
ungefester på tværs i Ungdomsskolens regi.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er nedjusteret med 100.000 årligt, så der fortsat kan afholdes 3 årlige ungefester.

Nej

BSU 12 Nedlæggelse af Stjerne Cup og Stjerne Lege 0 -157 -157 -157 Budgettet udgør 0,157 mio. kr. 
Siden 2013 har der været afholdt Stjerne Cup og Stjerne Lege på tværs af skolerne. Den nuværende kontrakt 
udløber i 2023, så fra 2024 kan der opnås en besparelse ved at aktiviteterne nedlægges. 

Nej

BSU 13 Øget forældrebetaling i FFO1 -2.337 -2.337 -2.337 -2.337 Indtægtsbudgettet (FFO1+FFO2+FFO3) udgør 39 mio. kr. 
Forældrebetalingen øges med 150 kr. pr. måned i FFO1

Nej

BSU 14 Øget forældrebetaling i FFO2 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 Indtægtsbudgettet (FFO1+FFO2+FFO3) udgør 39 mio. kr. 
Forældrebetalingen øges med 150 kr. pr. måned i FFO2

Nej

BSU 15 Reducere beløb pr. elev til undervisning og FFO Budgettet udgør 399 mio. kr. 
1 % besparelse
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

Nej

BSU 16 Reducere ledelse og administration på skolerne -225 -1.600 -1.600 -1.600 Budgettet udgør 29,7 mio. kr. 
2 % besparelse samt yderligere besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2024

Nej

BSU 17 Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer 600 -400 -400 -400 Budgettet udgør 19,8 mio. kr. 
Forslaget medfører, at Furesø Kommune tilslutter sig STIME eller et lignende projekt. STIME er et samarbejde 
mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og en række kommuner omkring lettere 
behandling i regi af PPR. Formålet er at lave en tidlig indsats, så sagerne ikke når ind i psykiatrien og at 
børnene ikke får behov for mere indgribende skoletilbud. Investering 0,6 mio. kr. årligt fra 2023. Besparelse 
1,0 mio.kr. årligt fra 2024. Nettobesparelse 0,4 mio. kr. årligt fra 2024.

i

BSU 18 Reducere tilskud til Marie Kruse Kometen 0 -427 -427 -427 Budgettet udgør 1,4 mio. kr. 
Tilskuddet ophører. Aftalen løber pt. til 2028, men kan opsiges med et års varsel.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er reduceret med 1 mio. kr. årligt i 2024-2026.

Nej

BSU 19 Give flere børn i udsatte positioner plads i egne dagtilbud i 
Furesø Kommune

1.000 500 -300 -300 Budget til Særlige dagtilbud og klubber udgør 5,6 mio. kr. 
Forslaget er en kombination af at udvide Humlehavens målgruppe og oprette 'NEST-grupper' i dagtilbud. 
Herved kan flere børn rummes i egne kommunale tilbud og færre skal visiteres til dyre eksterne tilbud, der 
ligger langt fra deres lokalområde. Forslaget kræver udviklingsstøtte fra interne konsulenter, investering og 
tid.
Investeringen i 2023 er inkl. 0,2 mio. kr. til anlægsinvestering. Hvis Humlehaven skal kunne rumme en 
væsentligt bredere målgruppe af børn, skal der investeres yderligere 0,7 mio. kr. i de fysiske rammer. 

i

BSU 20 Rammebesparelse på Ungdomsskolen -16 -38 -38 -38 Budgettet udgør 3,8 mio. kr. 
1 % reduktion af aktiviteter jf. tilsvarende på skoler/FFO

Nej

BSU 21 2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og FFO'er -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 Budget til kommunale og selvejende dagtilbud og kommunale FFO'er udgør 305 mio. kr. 
Der foreslås 2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud med alternativ pasning. Yderligere en lukkeuge i 
sommerferien for alle FFO'er (oven i den ene lukkeuge, der er i forvejen).

Nej
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BSU 22 Reduceret budget til sygeundervisning -100 -100 -100 -100 Budgettet udgør 0,7 mio. kr. 
Budgettet reduceres som følge af forventet niveau. 

Nej

BSU 23 Oprettelse af intern skoledagbehandling gruppeordning -500 -1.200 -1.200 -2.000 Budgettet til ekstern specialundervisning udgør 42 mio. kr. 
Oprettelse af gruppeordning med 6 pladser - stigende til 10. Udgifterne til skoledagbehandling er fordelt på 
hhv. HSPs og BSUs budgetter. Kræver anlægsmidler til indretning, men mindre hvis vi opretter på f.eks. 
Furesøgaard/Solhøjgaard.

Nej

BSU 24 Reduktion af centrale midler til tværgående 
kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

-200 -200 -200 -200 Budgettet udgør mio. 0,4 kr. 
Midlerne bruges til tværgående kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet, ligesom puljen bidrager til at 
finansiere fælles rekrutteringstiltag. Puljen til de tværgående kompetenceudvikling foreslås reduceret med 
0,2 mio.kr.  
Yderligere midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet skal finansieres indenfor de enkelte 
dagtilbuds løn- og driftsbudgetter til personlig kompetenceudvikling af medarbejdere i dagtilbuddet. 

Nej

BSU 25 Fjernelse af centrale midler til at understøtte dagtilbud i 
pludseligt opståede udfordringer (bufferpulje)

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Budgettet udgør 1,0 mio. kr. 
I forbindelse med etableringen af områdeledelse blev der indenfor hvert område etableret en mindre 
"bufferpulje" til uforudsete udgifter. I forbindelse med overgangen fra områdeledelse til dagtilbudsledelse, 
fik hvert enkelt dagtilbud selvstændigt budget. Det blev besluttet at fastholde en central bufferpulje på 1 
mio. kr. oprettet til at dække pludseligt opståede, uforudsete udgifter. Det forslåes, at puljen nedlægges.

Nej

BSU 26 Reduktion af driftstilskud til private fritidstilbud ved mere 
ensartet grundlag for ressourcetildeling

Budgettet til private fritidstilbud udgør 18,5 mio. kr.
Tildelingsmodellen kan ændres, så udgiftsniveauet ensartes for kommunale og private fritidstilbud, Dette vil 
give et muligt provenu på 1,2 mio. kr.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

Nej

BSU 27 Besparelse på ekstern specialundervisning og indsatser i regi 
af forebyggelse og PPR 0-18

0 -1.000 -2.500 -5.000 Budgettet udgør 89 mio. kr. (ekstern specialundevisning, PPR, Forebyggelsessekretariat samt befordring).
Budget til ekstern specialundervisning udgør 41,8 mio. kr., budget til PPR udgør 37,4 mio. kr., budget til 

 "forebyggelsessekretariat" udgør 2,1 mio. kr. og budget l befordring elever i grundskolen udgør 7,7 mio. kr.
Der sættes et samlet måltal på besparelser indenfor ekstern specialundervisning, indsatser i PPR 0-18, 
befordring og administrativ støtte. Se desuden BSU 17 (lettere behandling i PPR) og BSU 23 (oprettelse af 
intern gruppeordning skoledagbehandling). Udmøntning skal ses i lyset af frihedsbrev til skolerne og drøftes 
og besluttes i 2023.

Nej

BSU 28 Skolebyrådsdag afskaffes -104 -104 -104 -104 Budgettet udgør 0,1 mio. kr. 
Skolebyrådsdagen nedlægges. Besparelsen er det beløb, eleverne fordeler. Hvis BSU 7 vedtages, er der ikke 
ressourcer til at gennemføre Skolebyrådsdagen.

Nej

BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV -12.601 -12.816 -12.541 -12.541
BEU - Budgetaftale 25.09.2022 -12.601 -12.816 -12.541 -12.541

BEU 1 FAST-track på sygedagpengeindsatsen -750 -750 -750 -750 Opsøgende indsats hos arbejdsgiver med henblik på aftaler tidligt i forløb (arbejdsgiverperioden). Budget til 
sygedagpengeydelse 2023 er: 41,6 mio. kr.

Nej

BEU 2 Omfordeling af indsats fra ledige til sygemeldte -525 -525 0 0 Omplacering af medarbejderressourcer i Jobcenter. Budget til jobafklaringsydelse 2023 er: 13,6 mio. kr.
i
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BEU 3 Fokus på langtidsledige - særlig indsats -2.950 -2.950 -2.950 -2.950 Fokuseret indsats på langtidsledige borgere. Omprioritering af nuværende ressourcer til målgruppen. Budget 
til dagpengeydelse 2023 er: 61 mio. kr.

i

BEU 4 Tilpasning af beskæftigelsesprojekt -400 -400 -400 -400 Målgruppen for beskæftigelsesprojektet er vigende (succes) indsatsen kan tilpasses. Budget til 
beskæftigelsesprojekt i 2023 er: 1 mio. kr.

Nej

BEU 5 Flere lønnede timer til fleksjobbere -57 -57 -57 -57 Dialog med arbejdsgiver og fleksjobber om øget timeantal (lønnede timer). Budget til fleksjobydelse i 2023 
er: 38,6 mio. kr.

Nej

BEU 6 Rekruttering til kommunale enheder -180 -180 -180 -180 Jobcentret støtter med direkte rekruttering til mangelområder i kommunen. Potentialet svarer til 2 
måneders kortere ydelsesperiode for 24 borgere. Forslaget har tidligere ligget under de tværgående forslag. 
Budget til dagpengeydelse 2023 er: 61 mio. kr.

i

BEU 7 Systematisk virksomhedspratik i kommunale enh. -3.225 -3.225 -3.225 -3.225 Alle kommunale enheder støtter op med at stille virksomhedspraktikker til rådighed. Potentialet svarer til 
150 virksomhedspraktikker om året, ud over nuværende niveau (også 150 nu). Potentialet opstår ved at 
reducere langtidssygemeldinger svarende til 25 måneder om året. Forslaget har tidligere ligget under de 
tværgående forslag. Budget til dagpengeydelse 2023 er: 61 mio. kr.

Nej

BEU 8 Tilpasning af indsatser -1.750 -1.750 -2.000 -2.000 Indsatsviften i form af tilbud til borgere samt lønsum til udførere justeres. Budget til beskæftigelsesindsatser 
i 2023 er: 37,8 mio. kr.

Nej

BEU 9 Opkvalificering af kortuddannede ansatte  i Furesø Kommune -215 -430 -430 -430 Opkvalificering af ansatte i Furesø Kommune med korte uddannelser. Jobrotationsordning finansieret af 
staten (SVU). Budget til beskæftigelsesindsatser i 2023 er: 37,8 mio. kr. Nej

BEU 10 Tilpasning af kontrolindsats -900 -900 -900 -900 Det skønnes, at det nuværende niveau for tilbagebetaling af fejludbetalte ydelser / social bedrageri kan 
opretholdes med mindre bemanding. Budget til (alle)myndighedsopgaver i 2023 er: 20,1 mio. kr. Nej

BEU 11 Arrangementet ”Farverige Furesø” nedlægges -49 -49 -49 -49 Integrationsrådets indsats fokuseres på integration i hverdagen. (jf. KFI 8)
Nej

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

-1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Forslaget understøttes af udviklingen i ledigheden på: A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp, men 
også Furesø Kommunes succes med at få integrationsborgere 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. Skal ses som supplement/ forøgelse af forvaltningens 
forslag til tekninske korrektion af kontante ydelser  på -16,5 mio. kr. Samlet budget til kontanteydelser i 2023 
er: 194,3 mio.kr.

Nej

BEU 13 Reduktion i erhvervsindsats -100 -100 -100 -100 Indsatsen reduceres fra 2 mio. kr. til 1,9 mio.kr. Knap 1,2 mio. kr. er bundet til betaling til Erhvervshus 
Hovedstaden

Nej

KULTUR OG FRITID -3.675 -6.514 -6.870 -6.944
KFI - Budgetaftale 25.09.2022 -2.550 -4.175 -4.591 -4.835
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KFI 1 Samlet tilpasning af kommunens bibliotekstilbud -345 -565 -756 -800 Der er et budget på 16,3 mio. kr. årligt. 
Med dette forslag gøres Værløse Bibliotek selvbetjent, den betjente åbningstid i Farum reduceres og 
biblioteket i Hareskov lukkes. Samtidig samles al Borgerservice i Værløse, så der skabes rum for 
biblioteksopgaven i Farum. Forslaget sikrer også, at en større andel af bibliotekets midler allokeres til digitale 
lån. 
a) Reduktion i bemandet åbningstid fokus på digitale medier (0,145 mio. kr.  2023, stigende til 0,5 mio.kr. i 
2026, hvor der er fuld effekt. 
b) Samle borgerservice opgaver i Værløse (0,1 mio. kr. i 2023 og frem)
c) Lukke Hareskov Bibliotek (0,1 mio. kr. i 2023, stigende til 0,2 mio. kr. fra 2024)
d) Afvikle den betjenete åbningstid på Værløse bibliotek (0,4 mio. kr. i 2023, stigende til 0,6 mio. kr. fra 2024)
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er nedjusteret. Der fastholdes betjent åbningstid på Værløse bibliotek, besparelsen på Hareskov 
bibliotek fjernes, og der fastholdes borgerservice i Farum. 

i

KFI 2 Ungemiljø - Fjerne særbevilling -500 -500 -500 -500 Der er et budget på 1,1 mio. kr. årligt.  
Med dette forslag fjernes den ekstra bevilling, der er afsat til ungemiljø og UngeKulturHuset på Ballerupvej 
nedlægges fra og med 2025.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Ungekulturhuset bevares. Besparelsen på 35.000 i 2025 og 2026 udgår. 

Nej

KFI 3 Reduktion i kommunalt tilskud til Skovhuset 0 -100 -300 -500 Der er et budget på 0,9 mio. kr.  årligt. 
Dette forslag lægger op til at hele tilskuddet til Skovhuset fjernes fra og med 2024. Udgifter til bygningsdrift 
er ikke medtaget, så selve stedet kan reelt fortsætte med at fungere som kunsthus, hvis der er frivillige 
kræfter, der vil påtage sig denne opgave. 
Reduktion i skovhusets tilskud vil kunne indføres etagevis over budgetårene, såfremt man politisk ønsker 
det. 
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er nedjusteret og ændret, så tilskuddet ikke fjernes helt. 

Nej

KFI 4 Nedjustering af loft for aktivitetstilskud -300 -300 -300 Det samlet budget på FOU udgør 17,1 mio. kr. årligt . 
Forslaget består af : 
a) Tilpasning af loft for aktivitetstilskud (0,3 mio. kr. i 2023, stigende til 0,6 mio.kr. i 2026, hvor der er fuld 
effekt). 
b) reduktion i pulje til bl.a. Sommerferieaktiviteter/Idrætspuljen og pulje til Træner- & Lederuddannelse 
(0,050 mio. kr. i 2023, stigende til 0,2 mio. kr. i 2026, hvor der er fuld effekt).  
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er ændret, så den først sker fra 2024 og kun med 300.000 i alle år. 

Nej

KFI 5 Udtræden af Bådfarten - evt. genforhandling 0 -600 -600 -600 Der er et budget på 0,6 mio.kr.  årligt
Udtræde af samarbejdet og driften af Bådfarten. Dermed stopper rute- og chartersejlads på Furesøen. Nej
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KFI 6 Reduktion af søgbare puljemidler -650 -850 -850 -850 På KFIs samlede ansvarsomåde er der (søgbare) puljer for ca. 2,4 mio. kr. Dertil kommer ressourcer til Event 
og Turismeområdet. Der lægges op til en samlet reduktion og intern omprioritering.
Forslaget bygger på følgende besparelser:
- Fokus på Event og Turisme nedlægges - Både Eventpulje og medarbejderressourcer (0,65 mio. kr.)
- KFIs interne pulje og Puljen til Vores Furesø samles og reduceres med 0,1 mio. kr. ialt
- Fritidsvejledningens pulje til følgeordning fjernes (50.000 kr.)
- Ungepengepuljen fjernes (0,2 mio. kr.)
- Vedligeholdelsespulje og midler til ordinær vedligehold af mindre idrætsfaciliteter reduceres med 0,1 mio. 
kr.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
BEsparelsen er nedjusteret. Budget til Fritidsvejledningens følgeordning (-50.000) bibeholdes, og der 
bibeholdes budget til at at afholde Store flyvedag,Store cykeldag, Jonstrup jazz og Furesø løbefest hvert år.  

Nej

KFI 7 Mindre central koordinering af Kulturområdet -250 -250 -250 -250 Der er et budget på 1,5 mio. kr. årligt. 
Forslaget består af 
a) Den nuværende centrale kulturlederstilling ændres til en kulturkonsulentstilling uden ledelsesansvar (0,2 
mio. kr. i 2023 og frem ).
b) reducering af driftsmidler til tværgående opgaver på kulturområdet 
(0,050 mio. kr. i 2023 og frem) 

KFI 8 Nedjustering af tilskud til eksterne kulturelle aktiviteter 
(Faste tilskud)

-135 -135 -160 -160 Der er et budget på 1,2 mio. kr. årligt. 
Med dette forslag justeres udvalgte tilskud til eksterne samarbejder på kulturområdet. Forslaget bygger på 
følgende besparelser: Beløbene er med fuld effekt fra 2026
a) Udtræden af Kulturmetropolen fra 2025 (0,135 mio.kr. )
b) Ophør med uddeling af Kulturpris og Talentpris (0,050 mio. kr. )
c) Ophør med tilskud til Farverig Furesø (BEU 11) (0,010 mio. kr.)
d) Reduktion i tilskud til Furesø Garden, Furesø Teater (0,05 mio. kr.)
e) Afvikling af Spil Dansk kun i lige år (0,039 mio. kr.) 
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er nedjusteret, så budget til deltagelse i Kulturmetropolsamarbejdet og afholdelse af Spil Dansk 
hvert år fastholdes. 

KFI 9 Nedjustering af aktivitetsomfang på kulturområdet -145 -225 -225 -225 Der er i alt et nettobudget på 20,5 mio. kr. årligt.
Dette forslag lægger op til en justering af aktivitetsomfanget  i kommunes kulturhuse, og forslaget bygger på 
følgende besparelser og med fuld effekt fra 2024. 
a) Farum Kulturhus (0,025 mio. kr.)
b) Galaksen (0,050 mio. kr.)
c) Musikskolen (0,1 mio. kr.)
d) Museets skoletjeneste (0,050 mio. kr.) 
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen på museets skoletjeneste udgår. I stedet indhentes en besparelse på museets arbejde med 
registrering af effekter i Jonstrupsamlingen.
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KFI 10 Reduktion af svømmehallernes foreningstid samt 
nedjustering af serviceniveau på boldbaner og udendørs 
tennisbaner. 

-525 -650 -650 -650 Der er i alt et nettobudget på 18,8 mio. kr. årligt. 
Dette forslag indeholder en reduktion i driftsmidler til kommuens indrætsanlæg. 
Forslaget bygger på følgende besparelser og med fuld effet fra 2026. 
a) En reduktion bassintid for foreninger i kommuens svømmehaller (0,4 mio. kr. )
b) En reduktion i serviceniveauet på kommunes boldbaner - med mulighed for at foreningerne kan overtage 
udvalgte opgaver (0,3 mio. kr.)
c) En nedjustering og ensretning af kommunes tilskud til drift af udendørs tennisbaner (0,1 mio. kr.)
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen på boldbaner er halveret. 
Der arbejdes mod en reduktion i kommunens svømmehallers samlede åbningstid, således at der kan holdes 
lukket i længere perioder omkring skolernes ferie. Den offentlige åbning i Farum Svømmehal reduceres til 
kun at være åbent på lørdage og søndage samt morgensvømning i hverdage. Ovenstående tiltag 
implementeres i tæt samarbejde med de berørte foreninger.

KFI 11 Fokusering af arbejdet med Fritidsvejledning Der er et budget på 1,1 mio. kr. årligt. 
Med dette forslag fokuseres Fritidsvejledningens arbejde til hovedsageligt at have fokus på Fritidspas til børn 
mellem 6 og 18 år. Øvrige aktiviteter samt den mere generelle Fritidsvejledning af borgere bortfalder.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

ÆLDRE OG SUNDHED -3.650 -13.800 -18.050 -18.550
ÆSU - Budgetaftale 25.09.2022 -420 -10.320 -14.570 -15.070

ÆSU 1 Øget fokus på ind- og genindlæggelser 0 -600 -600 -600 Der er et budget til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) på 178,0 mio. kr. i 2023.
Der igangsættes et projekt med øget fokus på ind - og genindlæggelser i alle enheder på ældre- og 
sundhedsområdet. Der sker i dag triagering af alle beboere på plejehjem i kommunen og af borgere, der 
modtager personlig pleje og/eller sygepleje. Plejehjemmene har desuden fast tilknyttede plejehjemlæger, og 
der er ansat en læge på Rahabiliteringscentret. Det er oplyst, at KMF (den kommunale medfinansiering af 
sundhedsvæsenet) er fastfrosset i 2023. Derfor vil der ikke kunne realiseres en besparelse i 2023.

Nej

ÆSU 2 Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem -300 -300 -300 -300 Der er et samlet budget til de kommunale plejehjem og Sygeplejen på 106,9 mio. kr.
Medicin fra apoteket pakkes til borgeren. Det medfører, at der spares tid i Sygeplejen og på plejehjemmene.  
Dosisdispensering vil også forbedre patientsikkerheden. Kommunen kan oplyse lægerne om, at 
medicinophældning ikke er en ydelse. Borgeren skal betale for dosisdispensering (ca. 1 kr. ekstra pr. dag), 
som udføres af apoteket

Nej

ÆSU 3 Bedre koordinering i borgeres hjem -300 -300 -300 -300 Der er et samlet budget til visiterede timer til hjemmehjælp og Sygeplejen på 117,2 mio. kr. i 2023.
Bedre koordinering i borgeres hjem mellem Handicap og plejeområdet, hvor borgere modtager støtte med 
samme formål af forskellige medarbejdere. Hvis flere opgaver varetages af samme medarbejder kan det give 
en udgiftsreduktion, bedre kvalitet og færre forskellige medarbejdere i borgernes hjem. Forslaget har 
tidligere ligget under de tværgående forslag.

Nej
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ÆSU 4 Specialiseret rehabilitering hjerneskadede -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Der er et budget på 3,0 mio. kr. i 2023.
Der har i 2021 og i i 2022 været mindre aktivitet på hjerneskadeområdet. Forvaltningen vurderer, at denne 
tendens vil fortsætte.

Nej

ÆSU 5 Køb af hjemmeplejeydelser reduceres -500 -500 -500 -500 Der er et budget på 3,0 mio. kr. i 2023. Forbruget på køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner har 
været faldende. Forvaltningen vurderer, at tendensen fortsætter, og at budgettet kan reduceres med 0,5 
mio. kr. fra 2023

Nej

ÆSU 6 Normering af pladser i Dagtilbuddet Lillevang Der er et budget på 4,4 mio. kr. i 2023. På baggrund af fremmøde af daggæster i Dagtilbuddet på Lillevang, 
forslås det at nedsætte normeringen fra 48 til 41 daggæster. Det indebærer en besparelse på personale og 
kørsel.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

Nej

ÆSU 7 Styrket rehabilitering i hjemmeplejen 1.000 -250 -500 -500 Der er et budget til visiterede hjemmeplejeydelser på 77,6 mio. kr. i 2023.
Der afsættes ressourcer til at hjemmehjælpen kan foretage rehabilitering i borgeres eget hjem, hvilket vil 
vedligeholde og forbedre funktionsnivceauet. Det vurderes, at der bliver en afledt besparelse på visiterede 
timer. Forslaget indebærer en årlig investering på 1,0 mio. kr. og en besparelse på visiterede timer på 1,25 
mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026.

i

ÆSU 8 Køb af dagpladser på Solgaven reduceres Der er et budget på 1,4 mio. kr. i 2023. Forvaltningen har gennem de senere år haft fokus på kun at visitere 
borgere til pladser på Solgaven, hvis de ikke kan profitere af en dagplads i Dagtilbuddet på Lillevang. 
Forvaltningen vurdrer, at der kan købes 2 færre pladser fra 2024, svarende til 250 t.kr.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

Nej

ÆSU 9 Øget salg af plejehjemspladser -650 -1.950 -1.950 -1.950 Der er et indtægtsbudget på 16,5 mio. kr. i 2023.
Forvaltningen foreslår, at det budgetterede antal solgte pladser øges med 1 plads i 2023 og yderligere 2 
pladser fra 2024 og frem, når udbygningen af Lillevang er færdig. Dette giver en forventet indtægtsstigning 
på 0,65 mio. kr. i 2023 og 1,95 mio. kr.  årligt fra 2024 og frem.

Nej

ÆSU 10 Øget salg af hjemmeplejeydelser -500 -500 -500 -500 Der er et indtægtsbudget på 2,3  mio. kr. i 2023.
Siden 2019 har der været stigende indtægter. Forvaltningen vurderer, at tendensen fortsætter og anbefaler, 
at indtægtsbudgettet øges fra 2,3 mio. kr. til 2,8 mio. kr. fra 2023 og ud i årene.

Nej

ÆSU 11 Nedlæggelse af funktionen aktivitets- og frivilligkoordinator Der er et budget på 0,5 mio. kr. i 2023. Forvaltningen vurderer, at med det nuværende aktivitetsniveau og 
gode samarbejde med frivillige, kan funktionen som aktivitets- og frivilligkoordinator nedlægges. Der 
henvises i øvrigt til ÆSU 14.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

Nej

ÆSU 12 Justering af egenbetaling for hold på Skovgården og 
Gedevasevang

-125 -125 -125 -125 Der er et budget til Skovgården på 4,4 mio. kr. og et budget til Gedevasevang på 2,5 mio. kr. i 2023. På 
Skovgården ligger holdbetalingen på mellem 150 kr. og 300 kr. for et halvår afhængigt af, hvilket Hold der er 
tale om. Såfremt betalingen øges med 30 % på alle hold, vil det give en merindtægt i størrelsesordenen 
75.000 kr. årligt. Hvis man øger betalingen for hold på Gedevasevang tilsvarende med 30 % vil det give en 
merindtægt på ca. 50.000 kr.  

Nej

ÆSU 13 Besparelse på områdeledelse -200 -200 -200 -200 Der er et samlet budget til 3 områdelederstillinger på 2,6 mio. kr. i 2023. Områdelederstillingen for Sundhed, 
Træning, Aktivitet , Rehabilitering og Uddannelsesfaglig enhed nedlægges. Der vil skulle ansættes en AC-
medarbejder til at håndtere en række tværkommunale opgaver på sundhedsområdet og koordinering af 
uddannelsesområdet, som den tidligere områdeleder har varetaget som selvstændig opgave.

Nej
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ÆSU 14 Tilpasning af kapacitet og plejeboliger 0 -6.000 -9.000 -9.000 Byrådet vedtog den 25. marts 2020 at udvide plejehjemmet Lillevang med 55 nye boliger. Det skete på 
baggrund af en prognose af kommunens forventede behov for plejeboligpladser i 2018. Forvent-ningen var, 
at kommunens behov ville stige med ca. 50 pladser i årene 2022-2023 og yderligere med ca. 50 pladser i 
2028. På daværende tidspunkt var der optaget 55 boligsøgende på ventelisten til en plejebolig.
Den seneste plejeboligprognose fra marts 2021 viser, at behovet for nye pladser er forskudt således, at der i 
2025 er behov for ca. 50 pladser mere og yderligere ca. 50 pladser i 2031.
Der er derfor behov for at vurdere, hvordan man bedst kan tilpasse den samlede kapacitet af pleje-boliger i 
kommunen. En tilpasning af boliger kan betyde tomgangsleje.
Der forudsættes effekt i 3/4 år i 2024 og fuld effekt fra 2025. 

Nej

ÆSU 15 Konkurrenceudsættelse af produktionskøkkenet på Lillevang 300 -400 -400 -400 Der er et udgiftsbudget til Lillevangs Køkken på 7,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,6 mio. kr. i 2023. Der 
er to muligheder: 
a) Konkurrenceudsættelse af madservice til plejehjem og Rehabiliteringscenter. Effektiviseringspotentialet 
kan først afklares, når udbuddet er gennemført. 
b) Kommunen indgår i et §60-selskab. Vurderingen ved at overgå til et § 60 selskab er, at der vil være en 
besparelse på 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og frem. Der er et indmeldelsesgebyr på forventeligt 
0,25 mio. kr. og der er etableringsomkostninger til bl.a. køle/opbevaringsplads på 0,25 mio. kr. 
Det er effektiviseringspotentialet ved mulighed b), som er lagt ind i forslaget. 

Med begge scenarier undgås en merudgift til en krævet opgradering af Lillevang Køkken på ca. 4 mio. kr.  
Hvis et af forslagene gennemføres, nedlægges stillingerne i køkkenet på Lillevang. De ansatte vil så vidt 
muligt blive omplaceret til andre opgaver.

i

ÆSU 16 Besparelse på Genoptræning Furesø Genoptræningscentret har i 2023 et budget på 18,2 mio. kr. Der er ca. 50 medarbejdere ansat i 
Genoptræningscentret. Der er 1 leder, 2 teamkoordinatorer og 2 administrative medarbejdere. 
Genoptræningscentret varetager genoptræning efter servicelov og sundhedslov, på Rehabiliteringscentret, 
ambulant og i eget hjem. 
Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. årligt. 
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Forslaget er udgået.

Nej

ÆSU 17 Omdannelse af Skovgården til selvejende institution som 
Gedevasevang

0 0 -500 -500 Skovgården har i 2023 et budget på 4,4 mio. kr. På Skovgården  er det ansat 1,8 årsværk til ledelse og 
administration, som også deltager i aktiviteterne,  samt 1,8 årsværk til aktivitetsmedarbejder og 
administration af de frivillige aktiviteter.
Der er ansat 2,8 årsværk i cafeen og 1,7 årsværk til rengøring. Ressourcer afsat til at forestå den 
vedligeholdende træning (1,7 årsværk) er ikke en del af dette forslag.
De nuværende aktiviteter drives af kommunen med hjælp fra frivillige kræfter. Det undersøges, om en 
selvejende institution kan drive aktiviteterne billigere end kommunen. 

Nej
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ÆSU 18 Velfærd på ældreområdet - investering i voksenelevløn og 
kompetenceudvikling

2.000 2.000 1.500 1.000 Det foreslås, at der af de opsparede midler i kassebeholdningen øremærkes en pulje til at investere i 
rekruttering og fastholdelse af velfærdsprofessionelle på SOSU-området  i første omgang gennem øget 
mulighed for voksenelevløn samt indføre ret til uddannelse til SOSU-medhjælper eller SOSU-assistent for 
erfarne medarbejdere. Yderligere investeres i faglig udvikling, kompetenceudvikling og efteruddannelse for 
at fastholde kommunens dygtige medarbejdere og så de kan varetage de mere specialiserede opgaver. 
Midler fra udviklingspuljen afsættes til området udover det vedtagne driftsbudget 2023, og skal bidrage til at 
rekruttere og fastholde medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet samt reducere det forventede 
udgiftspres på området de kommende år. Det er forventningen, at dette samt videreudviklingen af 
organiseringen af hjemme- og sygeplejen henimod en mere borgernær og medstyrende pleje, forenkling og 
afskaffelse af unødige dokumentations- og procedurekrav, så arbejdstiden prioriteres på den primære pleje 
til borgerne, vil kunne medføre en driftsbesparelse 2025 og ud i årene. 
Det anbefales, at der med budget 2023-26 udmøntes i alt 5 mio. kr. til hhv. fortsættelse af indsatsen for at 
rekruttere voksenelever på 1 mio årligt i 2023-26 samt 0,5 mio/år i 2023-24 til kompetenceudvikling mv. Den 
øvrige del af udviklingspuljen skal udmøntes efter politisk drøftelse ifbm. de kommende budgetter.
Besparelsen forventes at kunne bidrage til at reducere det forventede udgiftspres på området de kommende 
år, og med ovenstående investeringer er det forventningen, at der kan indarbejdes en besparelse på 
området i 2025 på 0,5 mio.kr. stigende til 1 mio.kr. fra 2026 på visiterede timer, sundhedsudgifter mv. 

Investeringen i 2023-26 er en særskilt investering, som tilføres driftsbudgettet fra de opsparede midler i 
kassen, og er derfor ikke indregnet i nettodriftsbesparelsen, som fremgår af dette forslag.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Investeringen er indregnet i nettodriftsbesparelsen i forslaget. 

i

ÆSU 19 Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsområdet -145 -195 -195 -195 Det samlede budget til vederlagsfri fysioterapi, Team Hjemmetræning og URT, Sygeplejens driftsramme samt 
Sundheds- og Ældresekretariatet udgør 22,1 mio. kr. i 2023.
Forslaget består af: 
- Reduktion af budget til Sundheds- og Ældresekretariatet (løn) på 0,05 mio. kr. årligt
- Reduktion af budgettet til Udrednings- og Rehabiliteringsteam, Team Hjemmetræning og Skovgården på 0,1 
mio. kr. årligt
- Reduktion af budget til vederlagsfri fysioterapi på 0,02 mio. kr. årligt
- Reduktion af Sygeplejens driftsramme på 0,025 mio. kr. årligt

NATUR OG KLIMA -2.554 -5.261 -5.291 -5.301
NKU - Budgetaftale 25.09.2022 -1.142 -2.649 -2.679 -2.689

NKU 1 Flagallé i Farum ved konfirmationer -30 -30 -30 -30 Den afsatte lønsum til hele Driftgården udgør 32,1 mio. kr. årligt.
I Farum opsætter kommunen en flagallé ved konfirmationer på Stavnsholtvej og Farum hovedgade. Det 
foreslås at Driftsgården ophører med at opsætte flagallen, hvilket vil give en besparelse på 30.000 årligt.

Nej
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NKU 2 Privatisering af dyrehold 0 -300 -300 -300 Den afsatte lønsum til Dyrehold m.v. på Driftsgården udgør omkring 1,1 mio. kr. årligt.
Det foreslås at det kommunale dyrehold nedlægges fra 2024. I forslaget ligger, at det kan være lokale 
landmænd, der kan have deres dyr gående på arealerne fremover. Den estimerede besparelse afspejler 
forskellen på den kommunale udgift til eget dyrehold og det forventede udgiftsniveau knyttet til en ny 
kontrakt. 
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er udgået i 2023. 

Nej

NKU 3 Overdragelse af drift og vedligehold af vejbelysning på 
private fællesveje til beboere

-400 -400 -400 -400 Det samlede afsatte beløb til vejbelysning er 4,0 mio. kr. i 2023.
Der vurderes, at der er et besparelsespotentiale på 0,4 mio. kr. til vejbelysning, hvis driftsudgifterne til 
belysning på private fællesveje overdrages til beboerne. Punktet var på dagsorden i NKU den 8. marts og blev 
begæret videresendt til Byrådet. Punktet blev drøftet på Byrådet den 30. marts og det blev besluttet, at det 
skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2023-2025. 

Nej

NKU 4 Reduceret tilskud til flex- og plustrafik Det samlede afsatte beløb til flex- og plustrafik er 1,2 mio. kr. årligt.
Der skal arbejdes videre med at se på muligheden for at reducere kommunens udgifter til flextrafik/plusture. 
Besparelsespotentialet vurderes at udgøre samlet ca. 0,05 mio. kr. årligt. Heri indgår, at øge starttaksten for 
flextrafik fra 24 kr. til 36 kr. Det vil ca. give en årlig besparelse på 50.000 kr.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er udgået.

Nej

NKU 5 Reduceret tilskud til Movia for den almindelige kollektiv trafik 
(De gule busser)

-108 -1.295 -1.295 -1.295 Det samlede afsatte beløb til den  kollektive busdrift er 23,4 mio. kr. årligt.
Nyt udbud hos Movia vil give besparelser på den kollektive trafik under forudsætning af alt andet lige 
(herunder kommunens busbestilling, antal passagerer og driftsudgifter). 

Nej

NKU 6 Besparelse på budgetudvidelse fra BV22 til El-busser og el-
ladestandere

-200 -200 -200 -200 I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt til El-busser og el-ladestandere. 
Det har vist sig, at det ønskede mål med budgetudvidelsen fsva. el-busser kan opnås ifm Movias udbud. 
Kommunen har forplitelse til at etablere ladestandere på offentlige parkeringspladser med over ca. 10 
pladser. Det vurderes at koste 0,1 mio. kr. årligt.

Nej

NKU 7 Indførelse af betalingsparkering Der har ikke tildligere været budgetteret med indtægter fra betalingsparkering.  
Det foreslås at indføre betalingsparkering på bymiterne i Værløse og Farum (indtægt 2,0 mio. kr. årligt), ved 
Furesø bad (indtægt 190.000 kr. årligt), 20 pladser på hhv. Farum Station og Værløse station (indtægt 
110.000 kr. årligt), og Right to Dream Park (indtægt 100.000 kr. årligt). Der forventes et årligt overskud på 2,2 
mio. kr.(netto), under forudsætning af, at der udføres parkeringskontrol, at der er en times gratis parkering 
og at der derefter er en betaling på 10 kr. pr. påbegyndt time. Der vil i 2023 være en investering til 
etableringsomkostninger på 1,5 mio. kr.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er udgået. 

i

NKU 8 Indførelse af parkeringsvagter Der forventes ikke et årligt nettoprovenu på at indføre parkeringsvagter i kommunen, men der forventes en 
afledt effekt i forhold til færre tilskadekomne og færre borgerhenvendelser.
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er udgået. 

Nej
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NKU 9 Budgetreduktion på natur og klimaområdet Samlet budget på de områder hvor det foreslås en besparelse udgør 2.3 mio. kr. årligt.
Det foreslås at der budgettet til natur og klimaområdet reduceres med samlet 200.000 kr. årligt. Forslaget 
dækker over en større besparelse på Puljen til grøn omstilling på 160.000 kr. samt mindre reduktioner af 
budget til miljøinitiativpuljen på 10.000 kr. årligt, vand og naturplaner på 10.000 kr. årligt og øvrige 
foranstaltninger på miljøområdet på 20.000 kr. årligt. 
Ændringer foretaget i Budgetaftalen ift. 1. behandlingen:
Besparelsen er udgået. 

NKU 10 Budgetreduktion på Driftsgårdens område -314 -324 -354 -364 Samlet budget på de områder hvor det foreslås en besparelse udgør 9,8 mio. kr. årligt.
Det foreslås af der spares 0,3 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. på Driftsgårdens område. Den foreslåede 
besparelse fordeler sig med 0,1 mio. kr. årligt på asfaltområdet, 50.000 kr. årligt på drift af de grønne 
områder ved Sydlejren. 50.000 kr. årligt på Driftsgårdens administration, 0,1 mio. kr. årligt på 
færdselsregulering samt 50.000 kr. årligt  Driftsgården drift og vedligehold af hjemmeplejens biler. 

NKU 11 Understøttelse af nabo- og samkørselstjeneste bortfalder -90 0 0 0 Budget 90.000 kr. i 2023.
Kommunens samarbejde med samkørselstjenesten Nabogo bortfalder. Nej

NKU 12 Frasalg af grønne områder langs bebyggelser - eller aftaler 
med virksomheder, grundejerforeninger boligselskaber om 
overtagelse af plejen – mindre vedligehold

0 -100 -100 -100 Besparelsen vedrører Driftsgården budet der samlet 46,8 mio. kr. årligt.
Der skal udarbejdes en analyse af muligheden for at frasælge/overdrage driften/plejen af kommunale 
grønne områder langs bebyggelser til private eller grundejerforeninger m.v. Analysen skal i første omgang 
komme med forslag til, hvilke arealer der ville kunne komme i spil.

Nej

HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI -5.482 -7.653 -9.836 -10.687
HSP - Budgetaftale 25.09.2022 -5.482 -7.653 -9.836 -10.687

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

0 -500 -500 -500 Budget 80,7 mio.kr. netto i 2023. 
Der indføres differentieret opfølgning på det specialiserede børneområde. Det betyder, at der prioriteres 
ressourcer til at der i sager med stort behov for opmærksomhed foretages hyppigere opfølgninger end i dag. 

Nej

HSP 2 Overgang fra ung til voksen -500 -500 -500 -500 Budget 1,9 mio.kr. i 2023.
Forslaget går ud på at hjemtage flere støtteopgaver af 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 opleve forskel på deres støtteindsats, og kan fastholde relationer med 
deres professionelle støttenetværk. Hermed reduceres udgiften til køb af eksterne kontaktpersoner med 0,5 
mio.kr. årligt.

Nej

HSP 3 Kompetenceløft på BPA -området            -500 -500 -500 -500 Budget 25,6 mio. kr. i 2023.
På baggrund af en analyse gennemført med PwC og efterfølgende implementering af nyt serviceniveau, 
opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere forventes det, at fremtidige afgørelser (herunder i 
forlængelsessager) bliver mere specifikke, således at borger og borgers arbejdsgiver ved præcis, hvad der er 
udmålt og hvorfor. 
Afhænger af politisk beslutning om implementering af nyt serviceniveau.

Nej
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HSP 4 Serviceniveau og kompetenceudvikling på 
specialundervisningsområdet for voksne

-250 -250 -250 -250 Budget 2,5 mio. kr. i 2023.
Der gennemføres en analyse af specialundervisningsområdet for voksne, samtlige specialundervisningssager 
gennemgås, der kompetenceudvikles og udarbejdes nyt  serviceniveau og arbejdsgang, så de medarbejdere, 
der behandler sager om specialundervisning har de rette kompetencer til at træffe afgørelserne. Målgruppen 
er borgere med feks. syns- og hørehandicap. 

Nej

HSP 5 Investeringsstrategi på det specialiserede voksenområde
TVÆRGÅENDE
(Investering på ØU konto 6/ besparelse på HSP konto 5)

-300 -800 -1.300 -1.300 Budget 219,6 mio.kr. i 2023.
Gennem en investeringsstrategi, reduceres udgifterne på det specialiserede voksenområde samtidig med, at 
der sker en kvalitetsudvikling på området. Forslaget indebærer, at der samarbejdes endnu tættere med 
borgeren end i dag , ligesom inddragelsen af borgerens netværk og civilsamfundet styrkes.
Der investeres i to ekstra sagsbehandlere på det specialiserede voksenområde, hvorved antal sager pr. 
medarbejder reduceres.

i

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

-600 -600 -600 -600 Budget 45,6 mio.kr. i 2023.
Formålet 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 Overgangsboligerne fra et botilbud 
efter almenboliglovens §105 med bostøtte efter servicelovens §85 til et midlertidigt botilbud efter 
servicelovens §107. Der vil samtidig bliver mulighed for enkelte pladser til unge fra 16-18 år efter §66 stk. 1 
nr. 5. Overgangsboliger bliver en selvstændig afdeling under ”Afklaringsboligerne”.
Det er en forudsætning, at boligselskab og nabohøring godkender omlægningen. 

Nej

HSP 7 Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser på voksen-
udførerområdet

(Investeringsdel på anlægsbudget/ besparelsesdel på HSP 
konto 5 driftsbudget)

-400 -400 -400 -400 Budget 10,5 mio.kr. i 2023.
Fortsat effektivisering i Afdelingen for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, hvor 
arbejdsgange, beslutningshierarki, øget faglig specialisering samt en højere grad af frihed til de enkelte 
teams/medarbejdere indgår. F.eks. udvikling af flere åbne tilbud samt gruppetilbud. 
Forudsætningen er, at der i anlægsbudgettet vedtages budget til fysiske ombygninger og forbedringer af 
Lynghuset.

Nej

HSP 8 Afkortning af ophold på herberg, krisecentre og botilbud -600 -600 -600 -600 Budget 46,9 mio.kr. i 2023.
Der skal sikres en endnu 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.

Nej

HSP 9 Voksen merudgiftsydelser SEL §100 - forkert praksis -200 -200 -200 -200 Budget 0,9 mio. kr. i 2023.
Vi er blevet opmærksomme på en forkert praksis i tildelingen af voksenmerudgiftsydelser SEL §100. Der skal 
foretages revurdering af alle § 100 sager. 

HSP 10 Ophør af Feedback informed treatment (FIT) i Familiehuset -400 -400 -400 -400 Budget 12,8 mio. kr. i 2023.
Familiehuset har siden 2015 anvendt FIT som metode og evalueringsredskab. FIT anvendes til at belyse 
hvordan borgeren reelt oplever udviklingen i egen situation og oplever samarbejde med behandler mhp. at 
sikre, at indsatsen bedst muligt understøtter borgerens progression.
Ved at stoppe brugen af FIT frigøres månedligt 73 timer, som istedet kan bruges til at tage flere 
familiebehandlingsopgaver fremfor at købe dem eksternt.
Hertil kommer udgifter til licenser på 40.000 kr. 

Nej

HSP 11 Justering af Fontænehusets opgaver 0 -300 -300 -300 Budget 0,7 mio.kr. i 2023.
Grundtilskud til Fontænehuset reduceres i takt med at Fontænehuseet varetager et stigende antal opgaver i 
relation til naturpleje og grøn omstilling.

Nej
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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 Budget 320,0 mio.kr. i 2023.
Se forklaring nedenfor

i

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 Gennem en investeringsstrategi, reduceres udgifterne på det specialiserede børneområde samtidig med, at 
der sker en kvalitetsudvikling på området. Forslaget indebærer, at der samarbejdes endnu tættere med 
barnet og familien end i dag og tages udgangspunkt i barnets/familiens ønsker, håb og drømme, når behovet 
for støtte vurderes, ligesom inddragelsen af barnets og familiens netværk og civilsamfundet styrkes. 
Der investeres i samlet en ekstra sagsbehandler på det specialiserede børneområde, hvorved antal sager pr. 
medarbejder reduceres.
(Investering på ØU konto 6/ besparelse på HSP konto 5)

i

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 Investeringsstrategien på voksenområdet er beskrevet i HSP 5. 

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 udgiftsstigningerne 
gennem bedre forebyggelse, bedre koordination mellem de forskellige indsatsområder, effektiviseringer og en vurdering af serviceniveauer.  

HSP 12 indebærer en yderligere budgetreduktion på HSP på samlet 13,8 mio. kr over perioden 2023-2026, som i løbet af budgetprocessen skal udmøntes konkret på enkelte budgetområder, jf. nedenfor. 

Forvaltningen foreslår, at dele af budgetbesparelsen udmøntes gennem en investeringsstrategi, hvor der satses endnu mere på forebyggelse, tæt opfølgning på borgernes progression, endnu stærkere fokus på at 
optimere og nedbringe udgifter til eksterne foranstaltninger. 

Investeringsstategien på børneområdet er beskrevet i HSP 12. Investeringsstrategien på voksenområdet er beskrevet i HSP 5.   
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