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Samlet overblik over budgetforslag i alt - Budget 2023 - 2026 

Hele 1.000 kr. 

  2023 2024 2025 2026 

          

Prioriterede forslag til 2. behandlingen af Budget 2023-
2026 

-37.491 -65.280 -81.484 -91.589 

Forslag i alt - drift -37.491 -65.280 -81.484 -91.589 

          

Øgede salgsindtægter, jf. forslag ØU 7   -3.000 -4.000   

Øgede indtægter (tilskud/udligning), jf. ØU 8 0 -500 -500 -500 

          

I alt - drift og finansiering + øgede salgsindtægter -37.491 -68.780 -85.984 -92.089 

          

Hele 1.000 kr. 

Budgetforslag fordelt på udvalg ifm. Budgetaftale af 
25.09.2022 (2. behandling) 

2023 2024 2025 2026 

          

Økonomiudvalget -5.660 -11.140 -18.140 -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 -81.484 -91.589 
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Nr.  Overskrift 
Budget  

2023 
Budget  

2024 
Budget  

2025 
Budget  

2026 
            

  ØKONOMIUDVALGET  -5.660 -11.140 -18.140 -23.340 

            

ØU 1 Besparelse på den administrative organisation 
centralt 

-2.605 -5.300 -12.300 -12.300 

ØU 2 Reduceret pris-fremskrivning på udvalgte arter -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 

ØU 3 Nedjustering af en række driftsbudgetter under 
Økonomiudvalget 

-620 -620 -620 -620 

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

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

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

ØU 7 Arealoptimering med reduktion af ejendomsud-
gifter samt salg af ejendomme 

500 0 0 -5.200 

ØU 8 Analyse af registreringer i fht. beregnet udgifts-
behov 

90 90 90 90 

ØU 9 Effektivisering af servicefunktionen – teknisk 
drift og service samt omlægning af kommune-
vagt 

-200 -485 -485 -485 

ØU 10 Optimering af kommunens bilpark/reduktion af 
kørselsudgifter 

-100 -100 -100 -100 
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Nr.  Overskrift 
Budget  

2023 
Budget  

2024 
Budget  

2025 
Budget  

2026 
            

  BØRN OG SKOLE -9.636 -16.527 -19.127 -22.427 

            

BSU 1 Gæstedagplejens lønbudget reduceres -300 -300 -300 -300 

BSU 2 Tildeling til ledelse i dagtilbud reduceres  -500 -885 -885 -885 

BSU 3 Reduktion af centrale midler til tværgående 
kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet 

-200 -200 -200 -200 

BSU 4 Fjernelse af centrale midler til at understøtte 
dagtilbud i pludseligt opståede udfordringer (buf-
ferpulje) 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

BSU 5 Give flere børn i udsatte positioner plads i egne 
dagtilbud i Furesø Kommune 

1.000 500 -300 -300 

BSU 6 2 yderligere lukkedage i dagtilbud -344 -344 -344 -344 

BSU 7 Reduktion af konsulenter på skole- og dagtil-
budsområdet 

-550 -1.100 -1.400 -1.400 

BSU 8 Reduktion af puljen til børn og elever med sprog-
lige udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet 

-380 -380 -380 -380 

BSU 9 2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og 
FFO'er 

-1.840 -1.840 -1.840 -1.840 

BSU 10 2 yderligere lukkedage i FFO -290 -290 -290 -290 

BSU 11 Øget forældrebetaling i FFO1 -2.337 -2.337 -2.337 -2.337 

BSU 12 Øget forældrebetaling i FFO2 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 

BSU 13 Reducere puljen til bedre fritidsaktiviteter for de 
store børn og ungefester 

-369 -369 -369 -369 

BSU 14 Tilpasning af tilskud til private skolefritidsordnin-
ger 

0 -427 -427 -427 

BSU 15 Nedlæggelse af Stjerne Cup og Stjerne Lege 0 -157 -157 -157 

BSU 16 Reduceret budget til sygeundervisning -100 -100 -100 -100 

BSU 17 Rammebesparelse på Ungdomsskolen  -16 -38 -38 -38 

BSU 18 Fremtidsværkstedets aktiviteter reduceres -400 -1.000 -1.000 -1.000 

BSU 19 Skolebyrådsdag afskaffes -104 -104 -104 -104 

BSU 20 Omlægning af svømmeundervisning -125 -300 -300 -300 

BSU 21 Reducere ledelse og administration på skolerne -225 -1.600 -1.600 -1.600 

BSU 22 Lettere behandling i PPR og forebyggende ar-
bejdsformer 

600 -400 -400 -400 

BSU 23 Oprettelse af intern skoledagbehandling gruppe-
ordning 

-500 -1.200 -1.200 -2.000 



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

9 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

BSU 24 Besparelse på ekstern specialundervisning og 
indsatser i regi af forebyggelse og PPR 0-18 

0 -1.000 -2.500 -5.000 
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Nr.  Overskrift 
Budget  

2023 
Budget  

2024 
Budget  

2025 
Budget  

2026 
            

  BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV -12.601 -12.816 -12.541 -12.541 

            

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

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

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

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

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

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

BEU 7 Systematisk virksomhedspratik i kommunale 
enh. 

-3.225 -3.225 -3.225 -3.225 

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

BEU 9 Opkvalificering af kortuddannede ansatte  i Fu-
resø Kommune 

-215 -430 -430 -430 

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

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

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

-1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

BEU 13 Reduktion i erhvervsindsats -100 -100 -100 -100 
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Nr.  Overskrift 
Budget  

2023 
Budget  

2024 
Budget  

2025 
Budget  

2026 
            

  KULTUR OG FRITID -2.550 -4.175 -4.591 -4.835 

            

KFI 1 Samlet tilpasning af kommunens bibliotekstilbud -345 -565 -756 -800 

KFI 2 Ungemiljø - Fjerne særbevilling  -500 -500 -500 -500 

KFI 3 Reduktion i kommunalt tilskud til Skovhuset 0 -100 -300 -500 

KFI 4 Nedjustering af loft for aktivitetstilskud   -300 -300 -300 

KFI 5 Udtræden af Bådfarten - evt. genforhandling 0 -600 -600 -600 

KFI 6 Reduktion af søgbare puljemidler  -350 -350 -350 -350 

KFI 7 Mindre central koordinering af Kulturområdet -250 -250 -250 -250 

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

-135 -135 -160 -160 

KFI 9 Nedjustering af aktivitetsomfang på kulturområ-
det 

-145 -225 -225 -225 

KFI 10 Reduktion af svømmehallernes foreningstid samt 
nedjustering af serviceniveau på boldbaner og 
udendørs tennisbaner.  

-525 -650 -650 -650 

KFI 11 Event og Turisme - nedlægge fokusområdet -300 -500 -500 -500 
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Nr.  Overskrift 
Budget  

2023 
Budget  

2024 
Budget  

2025 
Budget  

2026 
            

  ÆLDRE OG SUNDHED -420 -10.320 -14.570 -15.070 

            

ÆSU 1 Øget fokus på ind- og genindlæggelser 0 -600 -600 -600 

ÆSU 2 Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem -300 -300 -300 -300 

ÆSU 3 Bedre koordinering i borgeres hjem -300 -300 -300 -300 

ÆSU 4 Specialiseret rehabilitering hjerneskadede -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

ÆSU 5 Køb af hjemmeplejeydelser reduceres -500 -500 -500 -500 

ÆSU 6 Styrket rehabilitering i hjemmeplejen 1.000 -250 -500 -500 

ÆSU 7 Øget salg af plejehjemspladser -650 -1.950 -1.950 -1.950 

ÆSU 8 Øget salg af hjemmeplejeydelser -500 -500 -500 -500 

ÆSU 9 Justering af egenbetaling for hold på Skovgår-
den og Gedevasevang 

-125 -125 -125 -125 

ÆSU 10 Besparelse på områdeledelse -200 -200 -200 -200 

ÆSU 11 Tilpasning af kapacitet og plejeboliger 0 -6.000 -9.000 -9.000 

ÆSU 12 Konkurrenceudsættelse af produktionskøkke-
net på Lillevang 

300 -400 -400 -400 

ÆSU 13 Omdannelse af Skovgården til selvejende insti-
tution som Gedevasevang 

0 0 -500 -500 

ÆSU 14 Velfærd på ældreområdet - investering i vok-
senelevløn og kompetenceudvikling 

2.000 2.000 1.500 1.000 

ÆSU 15 Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsom-
rådet 

-145 -195 -195 -195 
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Nr.  Overskrift 
Budget  

2023 
Budget  

2024 
Budget  

2025 
Budget  

2026 
            

  NATUR OG KLIMA -1.142 -2.649 -2.679 -2.689 

            

NKU 1 Flagallé i Farum ved konfirmationer  -30 -30 -30 -30 

NKU 2 Privatisering af dyrehold 0 -300 -300 -300 

NKU 3 Overdragelse af drift og vedligehold af vejbelys-
ning på private fællesveje til beboere 

-400 -400 -400 -400 

NKU 4 Reduceret tilskud til Movia for den almindelige 
kollektiv trafik (De gule busser) 

-108 -1.295 -1.295 -1.295 

NKU 5 Besparelse på budgetudvidelse fra BV22 til El-
busser og el-ladestandere 

-200 -200 -200 -200 

NKU 6 Budgetreduktion på Driftsgårdens område -314 -324 -354 -364 

NKU 7 Understøttelse af nabo- og samkørselstjeneste 
bortfalder 

-90 0 0 0 

NKU 8 Frasalg af grønne områder langs bebyggelser - 
eller aftaler med virksomheder, grundejerfor-
eninger boligselskaber om overtagelse af plejen 
– mindre vedligehold 

0 -100 -100 -100 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

14 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

 
 

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 udvalg-
te 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 voksen-
område 

-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 

-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 prak-
sis 

-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 bud-
getprocessen. 

-1.732 -2.603 -4.286 -5.137 
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Udvalg: 
ØU 

Aktivitetsområde: 
Administrativ organisation 

 

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

Effektivisering X Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -2.605 -5.300 -12.300 -12.300 

Heraf til pulje     

Indtægter     

Netto -2.605 -5.300 -12.300 -12.300 
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 195.462 193.977 193.977 193.977 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

• der ikke reducerer i kvaliteten i servicen overfor borgerne 

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

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

medarbejderne fri  

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

forstand samt en forankring af kommunikationsopgaven tæt på kerneopgaven 

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

registreringsopgaver, rapporteringer mv. 

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

betjening - herunder i forhold til dagsordensudarbejdelse 

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

opgaveløsningen samt evt. tilpasse organisationens opbygning 

• der giver mulighed for besparelser i kommunens køb af varer og tjenesteydelser 
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Budgetforbedringer i 2023 og 2024: 
 

 2023 2024 2025 2026 

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

      

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

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

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

E: Besparelse på 1 årsværk ekstra i Jobcenteret -380 -500 -500 -500 

F: Besparelser på administrationen i fagcentrene fra 
2025   -7.000 -7.000 

I alt -2.605 -5.300 -12.300 -12.300 

 
Ad A - Reduktion i ledelse og centrale støttefunktioner 
Center for Økonomi og Ressourcer består i dag af 5 afdelinger (Økonomi, Personale, Ledelsessekretariat, 
Digitalisering samt Udvikling og Kommunikation). Det foreslås at nedlægge to lederstillinger. Center-
chefstillingen i Center for Økonomi og Ressourcer (CØR) har været ubesat siden januar 2021. Ledelses-
ansvaret i forhold til de enkelte afdelinger i Centeret har i 2022 været samlet hos Kommunaldirektøren. 
Centerchefstillingen foreslås derfor nedlagt, og ledelsesansvaret for centret vil fortsat være placeret hos 
Kommunaldirektøren. Samtidig foreslås afdelingen for Udvikling og Kommunikation sammenlagt med 
Ledelsessekretariatet, og den ledige afdelingschefstilling nedlægges. Forslaget vil bl.a. medføre, at den 
daglige direkte ledelse i forhold til ledergruppen i CØR bliver på et mindre intensivt niveau, og de reste-
rende afdelingsledere kommer til at løfte et større ledelsesansvar. 
 
Herudover reduceres de centrale støttefunktioner til kommunens interne og eksterne kommunikations-
indsats, ligesom ressourcerne reduceres til intern konsulentbistand til bl.a. procesunderstøttelse og ud-
viklingskraft ift. den tværgående HR-indsats, sygefravær, rekruttering og fastholdelse, kompetenceud-
vikling, ledelsesudvikling mv.  
 
Samlet set betyder forslaget, at den samlede ledelseskraft i centeret bliver reduceret, ligesom mulighe-
den for fra centralt hold at understøtte de lokale ledelser i at drive og projekter og indsatser omkring sy-
gefravær, rekruttering, ledelsesudvikling, medarbejdertrivsel mv. reduceres. Det betyder, at flere opga-
ver fremover skal drives lokalt indenfor eksisterende medarbejderressourcer og at de enkelte arbejds-
pladser selv skal løfte flere kommunikationsopgaver. Tiltag og analyser vil fremover i større omfang skul-
le drives af de lokale ledelser eller købes eksternt, hvis omfanget ikke kan tilpasses de reducerede cen-
trale ressourcer eller kompetencerne ikke findes internt i kommunen. 
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Sammen med de relevante medarbejdere og CenterMed i CØR vil ledelsen afklare, hvilke opgaver og 
indsatser, der fremover skal varetages centralt i CØR indenfor de pågældende områder og med de frem-
tidige ressourcer og kompetencer. 
 
Ad B – Mindre ressourceforbrug på dagsordensproduktion, mødeafvikling mv.: 
Byrådet har drøftet en reduktion i mødehyppigheden i de stående udvalg, så der eksempelvis fra 2023 
afholdes møder hver anden måned i fagudvalgene. Samtidig har Byrådet bedt om, at det bliver vurderet 
om der med fordel kan ske en øget delegation til forvaltningen af kompetence til at afgøre og ekspedere 
sager på områder, hvor der enten er fastlagt en politisk retning, eller hvor det lokalpolitiske spillerum er 
begrænset. 
 
Disse tiltag kan, hvis de gennemføres, føre til færre udvalgsmøder og færre politiske sager, hvilket vil re-
ducere forvaltningens ressourceforbrug på mødeforberedelse, mødeafvikling samt øvrige udgifter til-
knyttet selve mødet. Der er forudsat, at reduktionen – der i hovedsagen vedrører normeringer og i et 
mindre omfang udgifter forbundet med mødernes afholdelse – først får virkning fra 2024, da den politi-
ske afklaring om fremadrettet arbejdsform sker i 2023. 
 
Ad C – Lokalt ansvar for hygiejneindsatsen: 
Furesø Kommune har for 2 år siden ansat en hygiejnesygeplejerske, der under Corona-pandemien har 
rådgivet krisestab, institutioner, rengøringsenhed mv. om tiltag der kan forebygge smittespredning, 
håndtering af udbrud mv. Det har højnet den faglige kvalitet i arbejdet med hygiejne i organisationen, 
hvilket er vigtigt også i en bredere sammenhæng – eksempelvis i forhold til betjening af borgere, der er 
smittet med resistente bakterier.  
Forslaget er, at denne funktion bliver nedlagt, og at hygiejneindsatsen fremover drives lokalt af ar-
bejdsmiljøgrupperne med afsæt i den vidensopbygning, der er sket under pandemien. Konsekvensen af 
forslaget er, at den særlige kompetence på området ikke længere er til stede på samme niveau som nu, 
med de ulemper det giver i forhold til et løbende løft af kommunens indsats i forhold til hygiejne.  
 
Ad D - Yderligere reduktion på ledelse på det administrative område 
Der indlægges en yderligere besparelse på ledelse på det administrative område på 0,8 mio. kr. fra 2024. 
Besparelsen udmøntes konkret efterfølgende af direktionen.  
 
Ad E: Besparelse på 1 årsværk ekstra i Jobcenteret 
Der indlægges en besparelse på et årsværk i Jobcenteret. Besparelsen udmøntes konkret efterfølgende i 
Jobcenteret.  
 
Ad F: Besparelser på administrationen i fagcentrene fra 2025 
I forhold til 2025 og 2026 foreslås en yderligere reduktion af den administrative organisation, der har en 
økonomisk virkning på 7 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. 
 
Budgetforslaget indebærer, at der ikke bliver taget konkret stilling til udmøntningen for 2025 og 2026 
nu, men i stedet besluttes følgende fordeling på centrenes administrative budgetter: 
 

Budgetreduktion - Administrativ organisation i 2025 og 2026   

  2025 2026 

Center for Kommunale ejendomme -298 -298 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse -264 -264 

Center for Børn og Voksne -1.620 -1.620 
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Center for Borgerservice og Kultur -697 -697 

Jobcenter Furesø -1.253 -1.253 

Center for Sundhed og Seniorliv -1.154 -1.154 

Center for By og Miljø -1.714 -1.714 

I alt -7.000 -7.000 

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

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Konsekvenserne ved de enkelte forslag er beskrevet ovenfor.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Samlet set vil dette betyde en reduktion på ca. 7 årsværk centralt fra 2024. Dette vil ske ved at lønbud-
gettet i det centrale stabscenter Center for Økonomi og Ressourcer blive reduceret med hhv. 1,9 mio. 
kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. årligt fra 2024. Derudover vil lønbudgettet til hygiejnesygeplejersken blive re-
duceret med 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2024. Lønrammen i Jobcenteret vil blive redu-
ceret med 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2025. Der er ikke taget stilling til, hvordan bespa-
relsen relateret til færre politiske møder fra 2024 udmøntes konkret.   
 
Dertil kommer, at der fra 2025 vil blive reduceret lønrammer med yderligere 7,0 mio. kr. årligt fordelt 
på administrationen i de øvrige fagcentre. Hovedparten af reduktionen vil skulle findes i form af norme-
ringer, og den årlige omkostning for en normering ligger i lejet 0,5 mio. kr. afhængig af stillingstype. 
 
De økonomiske konsekvenser er ligeledes beskrevet ovenfor i de to tabeller. 
 

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

Aktivitetsområde: 
Alle 

 

ØU 2 – Reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 291.983 291.983 291.983 291.983 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

 
 

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

Udvalg 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Budget 

2025 
Budget 

2026 

          

ØU -467 -935 -935 -935 

BSU -490 -981 -981 -981 

KFI -165 -329 -329 -329 

BEU -116 -232 -232 -232 

ÆSU -301 -602 -602 -602 

HSP -43 -87 -87 -87 

NKU -415 -830 -830 -830 

PBU -2 -5 -5 -5 

I alt -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 

 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med min-
dre end det officielle skøn fra KL. Det skal dog bemærkes, at der ved budgetvedtagelsen for 2021 – 
2024 blev vedtaget en samlet indkøbsbesparelse på 2,6 mio. kr. i 2023 stigende til 3,6 mio. kr. fra 2024 
og frem. Indkøbsbesparelsen vil skulle udmøntes på samme budgetområder, som indgår i de udgifter, 
der fremskrives med en lavere fremskrivning.  
 
Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få direkte personalemæssige konsekven-
ser. 
 
Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning 
betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de bud-
getrammer, der politisk fastlægges i budgettet.   
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
Økonomiudvalget 

Aktivitetsområde: 
Administrativ organisation  

 

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

 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -620 -620 -620 -620 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -620 -620 -620 -620 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget  
Områder 
Tjenestemandspension 

 
2.011 

35.597 
2.011 

35.597 
2.011 

35.597 
2.011 

35.597 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

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

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

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

• Driftsbudget til tilkøb af ydelser hos IT-forsyningen: 200.000 kr. (nedjustering af budget fra 
500.000 til 300.000 kr.) 
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Reduktionen af de enkelte driftsbudgetter vil betyde, at der skal skæres ned på aktiviteterne på områ-
derne.  
 
I forhold til besparelsen på budgettet til IT-forsyningen forventes der ikke at skulle investeres i større it 
infrastruktur løsninger de næste par år, men der er løbende udgifter til udbredelse og modernisering af 
netværksløsninger i kommunen, og forvaltningen vil derfor ifm. den årlige forelæggelse af budget for 
ITF give en vurdering af behovet for tilkøb i ITF. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Samlet set vil dette betyde en reduktion i udgifterne på ca. 620.000 kr. Der vil ikke være nogle persona-
lemæssige konsekvenser af forslaget. 
 
 

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

Aktivitetsområde: 
Kommunale ejendomme 

 

ØU 4 - Øgede indtægter fra Kantinen på rådhuset 
 

Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner     

Investeringer     

Indtægter (netto) -205 -205 -205 -205 

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2022-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

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

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

Kantinebetalingen for abonnementer (100 kr. om måne-

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

Øge betalingen fra mødeforplejning og frokostbetaling (10 

pct., højere pris) -80 -80 -80 -80 

Samlet besparelse -205  -205  -205  -205  

 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget vil give en årlig merindtægt på 0,2 mio. kr.  
 

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

Aktivitetsområde: 
Kommunale ejendomme 

 

ØU 5 - Besparelse på den administrative organisation 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -450 -450 -450 -450 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2022-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget Ledelse og 
administration 20.541 20.541 20.541 20.541 

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

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

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

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

En lederstilling nedlægges i forbindelse med omorganisering af Kommunale ejendomme. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

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

Aktivitetsområde: 
Kommunale ejendomme 

 

ØU 6 - Reduktion af sikringspuljen 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -70 -70 -70 -70 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -70 -70 -70 -70 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 654 654 654 654 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Ingen personalemæssige konsekvenser 
 

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

Aktivitetsområde: 
Kommunale ejendomme 

 

ØU 7 - Arealoptimering med reduktion af ejendomsdriftsudgifter samt 
salg af ejendomme  
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner    -5.200 

Investeringer 500    

Salgsindtægter (Anlæg)*  -3.000 -4.000  

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

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 

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

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

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

 

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

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

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

Aktivitetsområde: 
Administrativ organisation 

 

ØU 8 – Analyse af registreringer i fht. beregnet udgiftsbehov 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner     

Investeringer 90 90 90 90 

Indtægter     

Netto 90 90 90 90 

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

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der afsættes 90.000 kr. årligt til at gennemføre denne analysen. Den årlige analyse er en forudsætning 
for effekten på indtægtssiden.  
 
I forbindelse med analysen tilgår der personaletid i økonomiafdelingen med at give adgange til data og 
koordinere opgaven. Dette arbejde prioriteres indenfor afdelingens ramme. 
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

33 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

 
Udvalg: 
ØKONOMIUDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Drift og service 

 

ØU 9 – Effektivisering af servicefunktionen under teknisk service og 
drift samt omlægning af kommunevagtordningen 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -200 -485 -485 -485 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -200 -485 -485 -485 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget  12.396 12.396 12.396 12.396 

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

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

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

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

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

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

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

Aktivitetsområde: 
Tværgående alle aktivitetsområder 

 

ØU 10 – Optimering af kommunens bilpark og reduktion af kørselsud-
gifter 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -100 -100 -100 -100 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

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

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

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

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

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 1 – Gæstedagplejens lønbudget reduceres 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -300 -300 -300 -300 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -300 -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, netto  1.077 1.077 1.077 1.077 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Gæstehuset har de sidste par år kørt med lavere lønudgifter end budgetteret. Da der er blevet færre 
dagplejere, har der også været færre dagplejebørn, der skal passes i gæstehuset. På den baggrund har 
der været budgettilbageholdenhed. Budgettet har været fastholdt ud fra ambitionen om, at der ville 
blive ansat flere dagplejere igen. 
 
I 2022 forventes et mindreforbrug i gæstedagplejen på 0,4 mio. kr. Gæstehuset har kunne løfte opga-
ven, og derfor er det forventningen, at dagplejen også fremadrettet vil kunne varetage gæstedagplejen 
for 0,4 mio. kr. mindre end det nuværende budget, også selv om det skulle lykkes at ansætte 1-2 flere 
dagplejere. Besparelsen vil netto udgøre 0,3 mio. kr., da budget til gæsteplejen indgår i takstgrundla-
get, og forældrebetalingen vil blive reduceret med 25 %, dvs. 100.000 kr.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil ikke ske ændringer i fht. til det eksisterende serviceniveau. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der reduceres med netto 0,3 mio. kr. årligt. Der er ingen personalemæssige konsekvenser. 
 

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

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 2 – Tildeling til ledelse i dagtilbud reduceres 
 
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 -885 -885 -885 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -500 -885 -885 -885 
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, netto  19.190 19.190 19.190 19.190 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Tildeling til ledelse i daginstitutionerne udgør i 2021 8,5 % af det samlede lønbudget. Det foreslås, at 
tildelingen til ledelse reduceres til 8 %, svarende til en reduktion på 0,5 mio. kr. i 2023 og knapt 0,9 mio. 
kr. fra 2024.  
 
På mødet i det daværende Udvalg for Dagtilbud og Familier (UDF) den 30. november 2021 blev det be-
sluttet ift. udmøntningen af midlerne til minimumsnormeringer, at 8,5 % af midlerne til minimumsnor-
meringer skulle fordeles til ledelse, i tråd med tildelingen til ledelse i dagtilbud. Begrundelsen var, at 
flere medarbejdere også kræver mere ledelse, og det betød, at der i 2022 kunne fordeles 0,7 mio. kr. 
yderligere til ledelse i dagtilbud. Midlerne til minimumsnormeringer stiger i 2023 og 2024, og derved vil 
midlerne der fordeles til dagtilbuddene til ledelse også stige. Det er denne stigning, der udgør besparel-
sespotentialet på 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 og frem. Dagtilbuddene vil således ikke ople-
ve en nedgang i deres budget til ledelse i forhold til 2022.  
 
Hvis budgetterne forbliver uændrede, uden tilførsel af minimumsnormering, vil besparelsen betyde en 
nedgang i ledelsesbudget svarende til 1-5 timers ledelse om ugen, afhængig af dagtilbuddets størrelse. 
Dermed vil lederne have mindre tid til at varetage deres ledelsesopgave, hvilket vil forringe ledernes 
arbejdsmiljø. 
 
Forudsætningen for besparelsen er, at puljen til minimumsnormeringer fortsat udmøntes i sin helhed til 
dagtilbuddene, og at det er den samlede tildeling til ledelse i dagtilbud som reduceres fra 8,5 % til 8 % 
af lønbudgettet.  
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Dagtilbudslederne varetager både den personalemæssige, den økonomiske og den pædagogiske ledel-
se af deres dagtilbud, herunder også forældresamarbejdet. Der vil være afledte effekter af besparelsen 
på ledelse ift. de elementer. 
 
En besparelse på ledelse kan få betydning for kommunens mulighed for at profilere sig som en attraktiv 
arbejdsplads både ift. at rekruttere dygtige pædagoger og kommende ledere til kommunens dagtilbud. 
  

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer en reduktion af tildeling til ledelse på dagtilbudsområdet fra 8,5 % i 2021 til 8 %, 
svarende til en besparelse på knapt 0,9 mio. kr. i alt. Forslaget udmøntes i dagtilbuddenes budget og 
indebærer mindre tid til ledelse forholdsmæssigt til antal medarbejdere.  
 

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: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 3 - Reduktion af centrale midler til tværgående kompetenceudvik-
ling på dagtilbudsområdet 
 
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 448 448 448 448 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

På dagtilbudsområdet er der afsat 436.000 kr. til tværgående kompetenceudvikling, som for eksempel 
det årlige dagtilbudslederseminar med fagligt indhold om læreplaner, evaluering, forældresamarbejde 
mv. og læringslaboratorier for pædagoger der er faglige fyrtårne. Budgettet dækker også fælles rekrut-
teringstiltag, hvor der fx som led i udviklingsplanen for flere pædagoger og som led i den nye seniorpo-
litik for dagtilbudsområdet inviteres til fyraftensmøder for pædagogiske medarbejdere. Midlerne an-
vendes endvidere til uddannelse til ledelsestalenter.  
 
Budgettet til tværgående kompetenceudvikling foreslås reduceret med 200.000 kr., så det samlede 
budget fra 2023 og frem er 248.000 kr. Budgettet er tidligere blevet reduceret med i alt 300.000 kr. 
med budget 2022-25 og budget 2017-20.  
 
Det enkelte dagtilbud har, ligesom alle andre arbejdspladser, et budget pr. medarbejder til drift. Hvis 
forslaget vedtages, skal yderligere midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet finansieres in-
denfor de enkelte dagtilbuds løn- og driftsbudgetter til personlig kompetenceudvikling af medarbejdere 
i dagtilbuddet. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget reducerer budgettet til tværgående kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere og 
dagtilbudsledere i Furesø. Det skal vurderes hvilke tværgående aktiviteter, der kan videreføres indenfor 
det reducerede budget. 
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget kan udmøntes som en reduktion i tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter. 
Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser.  
 

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

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 4 - Fjernelse af centrale midler til at understøtte dagtilbud i plud-
seligt opståede udfordringer (bufferpulje) 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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 dagtilbudsledel-
se fik hvert enkelt dagtilbud selvstændigt budget. Det blev samtidig besluttet, i samråd med dagtilbuds-
lederne, at fastholde en central bufferpulje på 1 mio.kr. oprettet til at dække pludseligt opståede, ufor-
udsete udgifter. Årsagen til dette er, at alle budgetmidler på dagtilbudsområdet udmøntes direkte via 
tildelingsmodellen til dagtilbuddene.  
 
Det foreslås, at puljen nedlægges. 
 
Forslaget vil betyde, at der ikke som hidtil vil være mulighed for at bistå dagtilbud, der får økonomiske 
udfordringer. Økonomiske udfordringer kan fx opstå hvis der pga. højt sygefravær er behov for markant 
øget vikardækning. Bufferpuljens midler har også været brugt til at understøtte at børn med helt særli-
ge behov, kunne få den nødvendige støtte i dagtilbuddet. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Hvis der opstår væsentlige uforudsete situationer, der medfører øgede omkostninger, som ikke kan 
dækkes indenfor dagtilbuddenes eksisterende budget, kan dette som på andre områder forelægges po-
litisk som en evt. tillægsbevilling indenfor puljen til uforudsete udgifter. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Bufferpuljen kan nedlægges med det samme. 
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

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

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 5 - Give flere børn i udsatte positioner plads i egne tilbud i Furesø 
Kommune 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner  -700 -1.400 -1.400 

Investeringer 1.000  1.200 1.100 1.100 

Indtægter     

Netto 1.000 500 -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 5.646 5.646 5.646 5.646 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget er en kombination af at udvide Humlehavens målgruppe og oprette inklusionsgrupper i dag-
tilbud. Herved kan flere børn rummes i egne kommunale tilbud og færre skal visiteres til dyre eksterne 
tilbud, der ligger langt fra deres lokalområde. 
 
På 0-6 års området er der flere og flere børn, der har behov for et særligt tilbud. Derfor er der både 
pres på pladserne i vores specialdagtilbud Humlehaven og på pladser i særlige eksterne §32 dagtilbud, 
hvor der har været en markant stigning i behovet, der betyder at der i dag er et merforbrug. Dette er 
en udvikling der opleves i hele Danmark og ikke er særlig for Furesø Kommune. 
 
Den samlede udgift til køb af særlige dagtilbud (§32) og køb af særlige klubtilbud (§36) til børn og unge 
med funktionsnedsættelse forventes at overstige budgettet med 2,7 mio. kr. i 2022. Merforbruget skyl-
des primært en stigning i børn, der købes eksterne specialiserede dagtilbud til, da de ikke kan rummes i 
Furesø Kommunes egne dagtilbud, da de har svære funktionsnedsættelser, som kræver særlig pleje og 
rammer. 

 
I 2023 vil budgettet, forudsat teknisk korrektion, for både særlige dagtilbud og særlige klubpladser væ-
re i alt 7,9 mio.kr.   
 
Der er i dag 6 børn, der har plads i et eksternt §32 dagtilbud. En plads i eksternt §32 dagtilbud har ikke 
en fast pris. Den gennemsnitlige pladspris er pt. 690.000 kr. om året. En plads i vores interne specialtil-
bud Humlehaven har en gennemsnitlig omkostning (ekskl. bygningsdrift og administrative omkostnin-
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ger) på 300.000 kr. pr. plads om året. Humlehaven er oprettet under dagtilbudsloven, og ikke et §32 
dagtilbud. De 6 børn fordeler sig med en 2-årig, tre 3-årige og to 4-årige. Der er således to år til, at der 
kan ske en reduktion i antallet af børn. Dette er forudsat, at der ikke kommer nye børn, hvor der ikke er 
interne tilbud, der kan tage imod børnene på forsvarlig vis. 
 
I overensstemmelse med byrådets 2030 mål og faglig vurdering sikres børns trivsel og udvikling bedst 
så tæt på almenområdet som muligt. Derfor foreslås, at der etableres et pilotprojekt med en inklusi-
onsgruppe i dagtilbud, hvor der etableres 4 særlige pladser i en dagtilbudsgruppe med i alt 16 børneha-
vebørn. Der blev i maj 2022 etableret en NEST-klasse på Søndersøskolen, hvor erfaringerne allerede nu 
er meget positive.  
 
Tilgangen i en inklusionsgruppe er en pædagogisk praksis, hvor børn med en autismediagnose er en del 
af et alment læringsfællesskab. I en inklusionsgruppe tilrettelægges den pædagogiske praksis i hverda-
gen efter specialpædagogiske principper ud fra hypotesen om, at alle børn trives med denne tilgang, at 
børn er mere forskellige end ens, og at tilgangen hjælper børn med at trives i fællesskabet uanset deres 
forudsætninger. 
 
For at sikre tilstrækkelige kompetencer omkring børnene, skal der ansættes yderligere medarbejdere. 
En inklusionsgruppe 16 børnehavepladser, hvoraf de 4 er visiterede inklusionspladser, vil have en årlig 
driftsudgift på 1,1 mio.kr. udover den normale omkostning til børnehavepladser. 
 
Kompetenceudviklingen kan ske ved primært egne ressourcer, og i mindre grad af støtte fra konsulen-
ter fra Århus Kommune, som har den relevante viden og erfaring. Budget 50.000 kr. 
 
Der skal også ske en fysisk tilpasning af det dagtilbudslokale, der bruges til inklusionsgruppen. Der er 
dermed knyttet et anlægsforslag til forslaget på 100.000 kr.  
 
En del af de børn, der vurderes i målgruppen til Humlehaven, vil kunne få gavn af en plads i en inklusi-
onsgruppe i dagtilbud, hvilket frigiver 1-2 pladser i Humlehaven. For at Humlehaven skal kunne rumme 
en bredere målgruppe, skal der tilbydes kompetenceudvikling af pædagogerne i Humlehaven og ske en 
udvikling af de fysiske rammer til at rumme børn med komplekse diagnoser, herunder etablering af et 
tumlerum. Humlehaven vil fortsat ikke kunne rumme børn med alvorlige fysiske funktionsnedsættelser. 
 
Kompetenceudvikling i Humlehaven budget: 100.000 kr. 
Fysisk anlæg i Humlehaven i 2024 budget: 100.000 kr. 
 
Inklusionsgruppen i dagtilbud kan etableres den 1. maj 2023. Det vil betyde at børn, der normalt ville 
være visiteret til et eksternt tilbud, kan tilbydes plads i Humlehaven fra 1. maj eller 1. august 2023. 
 
I og med at de børn, der aktuelt er visiteret til eksterne dagtilbud, ikke kan tilbydes plads i Humlehaven, 
fordi deres problemstillinger er for komplekse, kan den gradvise reduktion af budgettet til eksterne 
dagtilbud først ske fra 2024. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Flere børn vil modtage dagtilbud i eller tættere på almenområdet og opleve børnefællesskaber på al-
menområdet. 
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Den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet reduceres med 6-8 pladser i og med at den fysiske kapaci-
tet i grupperummet der bruges til inklusionsgruppe i dagtilbud ikke kan bruges optimalt. 
 
CenterMED for dagtilbud og Handicaprådet skal orienteres. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Se ovenfor. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget om at give flere børn i udsatte positioner en plads i egne dagtilbud i Furesø Kommune 
er i tråd med intentionerne i byrådets 2030-mål og FN’s verdensmål, jf. 2030 mål: I 2030 går Furesø 
foran for at sikre det gode børneliv og en tryg alderdom” og de tilhørende succeskriterier:  
- 3.1. ”Furesømodellen for det gode børneliv”, og 
- 3.2. ”Trivsel og læring” 
 
Budgetforslaget understøtter samtidig Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med ud-
gangspunkt 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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 6 – 2 yderligere lukkedage i dagtilbud 
 
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 -344 -344 -344 -344 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -344 -344 -344 -344 
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, netto  231.615 231.615 231.615 231.615 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I dette forslag beskrives muligheden for yderligere 2 lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud. 
 
Det daværende Børne- og Skoleudvalg har i 2016 besluttet, at der er 5 årlige lukkedage i Furesø Kom-
munes dagtilbud (dog 6 lukkedage i de år, hvor den 31. december falder på en hverdag - den 31. de-
cember er i disse tilfælde den 6. lukkedag). Byrådet kan beslutte flere lukkedage i Furesø Kommunes 
dagtilbud. Jævnfør Kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra 2012 om bl.a. lukkedage, må disse ik-
ke være ”løsrevne lukkedage” og de skal placeres på dage, hvor fremmødet i forvejen må forventes at 
være lavt. 
Det tidligere Børne- og Skoleudvalg havde bl.a. besluttet følgende principper for fastsættelse af kom-
munale lukkedage: 

• Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35 % af børnene. 

• Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage 
På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud i kommunen. 
Endvidere kan der i de enkelte dagtilbud aftales op til to yderligere lukkedage efter samme 
principper. 
 

Jævnfør ovenstående principper har Udvalg for dagtilbud og familier besluttet, at der i 2022 er følgende 
lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud: 

 
o Fredag den 27. maj 2022 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) 
o Tirsdag den 27. december 2022 
o Onsdag den 28. december 2022 
o Torsdag den 29. december 2022 
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o Fredag den 30. december 2022 
 

 Ud over de 5-6 årlige lukkedage er dagtilbud altid lukket på følgende datoer: 
o Den 5. juni (grundlovsdag) 
o Den 24. december (juleaftensdag) 

 
Med afsæt i ovenstående principper for lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud kan antallet af lukkedage 
øges, således at lukkedagene i højere grad følger skoleferierne, hvor fremmødet i dagtilbud er lavt, og sam-
tidig sikrer tilknytning til helligdage og andre ferie- og fridage.  

 
Forvaltningen indstiller, at antallet af lukkedage øges med to lukkedage og primært samles: 

- De tre dage op til påskeferien  
- Dagene mellem jul og nytår 
 

De konkrete lukkedage vedtages løbende i fagudvalget. 
 

Herunder fremgår besparelsespotentialet pr. lukkedag: 
 

Enkelte lukkedage 
Forudsætninger:  

- Der er 30 % af personalet på arbejde på de potentielle lukkedage 
- Udgangspunktet er den gennemsnitlige udgift pr. åbningsdag, og det der kan 

spares, er de 30 % (der er forudsat 30 % på arbejde) af gennemsnitsudgiften i 
de lukkede institutioner 

- Der er et dagtilbud åbent på lukkedagene uden voksne fra de øvrige dagtilbud 

Besparelse (netto) pr. lukkedag: 172.000 kr.  

 
Forslaget indebærer i gennemsnit to lukkedage, hvorved besparelsen samlet udgør 344.000 kr.  

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Forslaget om at øge antallet af lukkedage med to dage forventes ikke at få direkte betydning for nor-
meringen i dagtilbuddenes almindelige åbningstid, da det formodes at besparelsen i vidt omfang vil bli-
ve udmøntet i et lavere vikarforbrug i dagtilbuddene. Samtidig indebærer forslaget, at der tilbydes al-
ternativpasning på lukkedage, hvorved forældre, som har et pasningsbehov, vil kunne få dette opfyldt. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Beslutning om lukkedage vil betyde reducerede driftsudgifter på dagtilbudsområdet. Reduktionen vil 
primært blive udmøntet på vikarbudgettet, da lukning på enkelte dage i tilknytning til ferie- og fridage 
vil betyde, at børn og voksne holder ferie samtidig. Dermed vil færre medarbejdere holde ferie når bør-
nefremmødet i øvrigt er højt, hvilket vil betyde et mindre behov for vikarer. 
 

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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud + Skoler og FFO 

 

BSU 7 – Reduktion af konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet 
 
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 -550 -1.100 -1.400 -1.400 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -550 -1.100 -1.400 -1.400 
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, netto  4.933 4.933 4.933 4.933 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I dette forslag belyses mulighederne for at indhente reduktioner på konsulenter på skole- og dagtil-
budsområdet ved at omlægge eller bortprioritere opgaver på området. 
 
Konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet er med til at udvikle og understøtte indsatser på skole- og 
dagtilbudsområdet, som medvirker til, at alle børn og elever oplever et pædagogisk læringsmiljø og et 
undervisningsmiljø i deres dagtilbud og skoler, hvor de trives og dannes, udvikler sig og lærer. Konsu-
lenterne er særligt engagerede i understøttelsen af lederne i dagtilbud, skoler og FFO, både når det 
gælder daglig drift og udviklingsopgaver i de enkelte dagtilbud, skoler og FFO og når det gælder at 
hjælpe dagtilbuddene, skolerne og FFO’erne med at indfri politiske mål og strategier. 
 
På dagtilbudsområdet 
I forbindelse med etableringen af dagtilbudsledelse med én dagtilbudschef og 29 selvstændige kom-
munale og 3 selvejende dagtilbud med egen leder, som varetager det økonomiske, personalemæssige 
og pædagogisk ansvar for eget dagtilbud, blev der tilknyttet området i alt fire pædagogiske konsulenter, 
hvor én er sprogkonsulent. De pædagogiske konsulenter varetager sparring og støtte til dagtilbuddene i 
samarbejde med dagtilbudschefen, samt den pædagogiske udvikling og drift af dagtilbudsområdet i 
samarbejde med dagtilbudslederne og dagtilbudschefen. Herudover varetager de pædagogiske konsu-
lenter opgaver, som kommunen er forpligtet til efter dagtilbudsloven, herunder implementering af 
styrkede pædagogiske læreplaner, gennemførelse af og opfølgning på de pædagogiske tilsyn, opsporing 
og sprogvurdering af børn uden for dagtilbud m.m. I den daglige support hjælper de pædagogiske kon-
sulenter også med konkrete opgaver, som f.eks. et godt forældresamarbejde og stærk forældrekom-
munikation, support til udvikling af arbejdsfællesskaber og planlægning af den årlige personaledag i de 
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32 dagtilbud, koordinering omkring studerende i praktik og en række tværgående strategiske opgaver 
som f.eks. en styrket indsats for fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere på 
dagtilbudsområdet. 
  
Supporten fra fire pædagogiske konsulenter bidrager således til at sikre den fornødne ledelsessupport, 
drift og udvikling af området. 
 
Mulig omlægning og bortprioritering af opgaver på dagtilbudsområdet 
I slutningen af 2018 vedtog det daværende udvalg en digital pædagogisk strategi, som blev udarbejdet 
af den daværende pædagogisk IT- & digitaliseringskonsulent. Da stillingen blev vakant, blev der i stedet 
etableret en funktion som tovholder på dagtilbuds-IT, der varetages af en dagtilbudsleder i 20 % af sin 
stilling, samt en IT-pedel funktion, som ligeledes udgør 20 % af en fuldtidsstilling. 
 
Forvaltningen foreslår, at funktionen som IT- & digitaliseringskonsulent på dagtilbudsområdet reduce-
res med 60% af en stilling samtidig med, at den digitale pædagogiske strategi for dagtilbud nedlægges. 
 
Herudover er der i forslaget indarbejdet en yderligere reduktion svarende til et årsværk. Dette vil med-
føre, at der skal ske en omlægning og bortprioritering af opgaver, som i dag varetages i forhold til at 
understøtte dagtilbudslederne og øvrige opgaver, jf. ovenfor. En yderligere reduktion af konsulentfunk-
tionerne på dagtilbudsområdet vil således bero på en konkret prioritering af de vedtagne udviklingsop-
gaver, strategiske satsninger og det politiske ambitionsniveau. Omlægning og bort- eller nedprioritering 
af opgaver skal ske i dialog med dagtilbudslederne.  
 
På skoleområdet 
På skoleområdet varetager forskellige konsulenter på forskellig vis den løbende sparring og rådgivning 
til skoleleder, undervisningsvejledere og lærerteams på skoleområdet på kommunens syv folkeskoler 
og 10. klasse center. Endvidere er konsulenterne i forskellige positioner med til at sikre udviklingen og 
driften af skoleområdet med løbende koordinering og implementering af indsatser på tværs af skole-
området. 
 
På forvaltningsniveau er der fire konsulenter fordelt på 3½ årsværk. Disse konsulenter varetager en 
bred vifte af opgaver, herunder tilsyn med skolerne og tilsyn med hjemmeundervisning, opsamling og 
støtte til indsatsen ”Det gode børneliv – løft af alle skoler”, udvikling af inkluderende læringsmiljøer, 
etablering af ungdomsuddannelse i Furesø & Ungemiljø, praksisnær kompetenceudvikling og rekrutte-
ring, udvikling og styrkelse af FFO-området, overgange mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse 
mv.  

 
På skoleniveau er der to konsulenter fordelt på 1 årsværk, som i direkte tilknytning til praksis varetager 
hhv.: 
- Funktionen som læsekonsulent og læsevejledningen 
- Funktionen som tosprogskonsulent (herunder organisering af lovpligtige tilbud om modersmålsun-

dervisning) 
 

På skoleområdet findes endvidere konsulenter på Fremtidsværkstedet, som er kommunens fælles ma-
kerspace, og som benyttes af alle kommunens skoler. Der henvises her til det selvstændige budgetfor-
slag om Fremtidsværkstedet.  
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Mulig omlægning og bortprioritering af opgaver på skoleområdet 
En ændring eller reduktion af konsulentbemandingen på skoleområdet vil fordre en samtidig omlæg-
ning og/eller bortprioritering af opgaverne på skoleområdet.  
 
Konsulentunderstøttelsen til FFO-området foreslås reduceret, hvilket sammen med nedprioritering af 
et antal andre opgaver vil kunne nedbringe de samlede konsulentopgaver på skoleområdet svarende til 
en halvt årsværk fra medio 2023. 
 
Herudover er der i forslaget indarbejdet en yderligere reduktion af konsulentfunktionerne på skoleom-
rådet svarende til et halvt årsværk fra 2025. Da arbejdet med at tiltrække en uddannelsesinstitution til 
Furesø til den tid kan være afsluttet, foreslår forvaltningen at besparelsen udmøntes på funktionerne 
knyttet til den indsats. Mulighederne for at reducere på konsulentfunktionerne på skoleområdet vil 
herudover bero på en konkret prioritering af de vedtagne udviklingsopgaver, strategiske satsninger og 
det politiske ambitionsniveau, jf. ovenstående oversigt.  

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Det er væsentligt at sikre den fortsatte varetagelse af kerneopgaven på skole- og dagtilbudsområdet, 
og sikre at Furesø Kommune også fremover har dagtilbud af høj kvalitet, og et stærkt og attraktivt sko-
levæsen. Samtidig er det væsentligt at sikre den fortsatte ledelsessupport til både skole- og dagtilbuds-
ledere. Det vil så vidt muligt tilstræbes, at en reduktion eller omlægning af konsulentfunktioner ikke 
påvirker det oplevede serviceniveau, børnenes og elevernes udbytte af deres pædagogiske tilbud og 
skoletilbud, samt lederes og medarbejderes arbejdsmiljø i dagtilbud og skoler, men der vil være tale om 
en reduktion af supporten til dagtilbud og skoler. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

På dagtilbudsområdet vil forslaget indebære en reduktion af lønbudgettet til IT-konsulenter på dagtil-
budsområdet på 0,3 mio.kr. i 2023 og frem samt en yderligere reduktion af lønbudgettet til en pæda-
gogisk konsulent på 0,5 mio.kr. i 2024 og frem. Forvaltningen gør opmærksom på, at der som led i de 
tekniske korrektioner i Budget 2023 ikke er tilført DUT-midler til dagtilbudsområdet til opgaven med 
styrket tilsyn (194.800 kr. årligt 2023-27). I Furesø betyder de styrkede krav til tilsyn, at vi fremover har 
årligt tilsyn frem for tilsyn hvert andet år. Forvaltningen har imidlertid vurderet, at de nuværende pæ-
dagogiske konsulenter kan rumme denne øgede opgave uden tilførsel af denne yderligere ressource. 
 
På skoleområdet vil forslaget indebære en reduktion af lønbudgettet på 0,3 mio.kr. til understøttelse af 
fritidsordninger mv. samt en yderligere reduktion af lønbudgettet på 0,3 mio.kr. fra 2025 på understøt-
telse af tiltrækning af uddannelsesinstitution til Furesø. 
 

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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud + Skoler og FFO 

 
BSU 8 – Reduktion af puljen til børn og elever med sproglige udfor-
dringer på skole- og dagtilbudsområdet  
 
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 -380 -380 -380 -380 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -380 -380 -380 -380 
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, netto  669 669 669 669 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Som en del af budget 2016-19 blev der bevilget 0,6 mio. kr. til oprettelse af en pulje til børn og elever 
med sproglige udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet. Pga. prisfremskrivning udgør puljen 0,67 
mio. kr. i 2022. 
 
Det foreslås, at puljen til børn og elever med sproglige udfordringer reduceres, så der fremover er re-
serveret midler til: 

• Kompetenceudvikling vedr. Sprogtrappen for personale i dagtilbud, 100.000 kr.  

• 20 modtagepakker a 30 timer pr. stk., 139.000 kr. Modtagepakker gives til de dagtilbud, hvor der 
starter børn i familier uden danskkundskaber 

• Kompetenceudvikling i dansk som andetsprog for personale i skolerne, 50.000 kr.  
 

 I alt reserveres herved 289.000 kr. Det resterende beløb i puljen udgør herefter 380.000 kr., som er 
forslagets besparelse. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Igennem årene er midlerne gået til forskellige aktiviteter, herunder puljer, som dagtilbud, FFO’er, skoler 
og tværfaglig support kunne søge. Puljen til børn og elever med sproglige udfordringer har givet væ-
sentlige bidrag til at understøtte implementeringen af Sprogtrappen i dagtilbud og Guided Reading i 
skolerne, ligesom puljen har understøttet kompetenceudvikling af medarbejdere i dagtilbud og skole, fx 
kursus i modtageklasserne. 
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Der har i flere år været et mindreforbrug i puljen, som blandt andet afspejler en begrænset søgning til 
de frie midler. Det er således vurderingen, at puljen kan reduceres uden at skade indsatsen for under-
støttelse af børns sproglige udvikling. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der er ingen personalemæssige konsekvenser 
 
 

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

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 9 – To lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og FFO'er 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner - 1.840 -1.840 -1.840 -1.840 

Investeringer     

Indtægter     

Netto - 1.840 - 1.840 - 1.840 - 1.840 
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 305.061 305.061 305.061 305.061 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I dette forslag beskrives muligheden for op til to uges sommerferielukning på dagtilbuds- og FFO-
området. Der er i forvejen én uges sommerferielukning i FFO'erne, og provenuet ved dette forslag op-
står dermed på baggrund af to ugers sommerferielukning i dagtilbuddene og yderligere én uges ferie-
lukning i FFO'erne. 
  
Dagtilbudsloven giver mulighed for at lukke alle dagtilbud, med tilbud om alternativ pasning, på hver-
dage, hvor der er meget få børn, der ville benytte dagtilbuddet, og hvor udgiften ved at holde åbent 
ville være uforholdsmæssigt omkostningstung. Det betyder, at der f.eks. kan holdes lukket i dagtilbud-
dene én eller to uger midt i sommerferien. Som led i Budget 2020 blev det besluttet, at FFO’erne skal 
holde lukket 1 uge i løbet af skolernes sommerferie, og at lukkeugen placeres i 3. eller 4. uge af 
skolesommerferien for at give mulighed for, at forældre og medarbejdere kan tilrettelægge tre ugers 
sammenhængende ferie på enten den ene side eller den anden side af lukkeugen og inden for 
skolernes sommerferie. FFO’erne holder som udgangspunkt lukket i uge 29, og med en udvidelse til to 
lukkeuger, vil det med en placering i 3. og 4. uge af skolesommerferien betyde, at dagtilbud og FFO'er i 
2023 holder ferielukket i uge 28 og 29 - alternativt kunne det være uge 29 og 30. 
 
Sommerferien er erfaringsmæssigt et tidspunkt, hvor der er et lavt børnefremmøde, og i 2019 trak for-
valtningen data på børnefremmødet i uge 29 og 30 i 2018 i alle kommunens dagtilbud. Fremmødet var 
der på: 
- I uge 29 i 2018 var der et børnefremmøde på 28,5 % i gennemsnit i kommunens dagtilbud 
- I uge 30 i 2018 var der et børnefremmøde på 26 % i gennemsnit i kommunens dagtilbud 
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Dagtilbuddene og FFO'erne planlægger med det nødvendige antal medarbejdere i forhold til det for-
ventede børnefremmøde. Det indebærer, at der planlægges med, at ca. 30 % af medarbejderne er på 
arbejde i sommerferien. 
 
Ved at lukke dagtilbuddene/FFO'erne 1-2 uger i sommerferien samles både medarbejdernes og børne-
nes ferieafvikling i vidt omfang omkring denne uge, hvorved børn og voksne holder ferie samtidig, og 
tilsvarende er de til stede samtidig på øvrige tidspunkter. 
 
Muligheden for sommerferielukning kan tilrettelægges og udmøntes på forskellige vis, da der i givet 
fald skal tilbydes alternativ pasning. F.eks. kan der tilbydes alternativ pasning i ét eller flere dagtil-
bud/FFO'er, og den alternative pasning kan tilrettelægges med eller uden ”kendte” voksne, som følger 
børnene i det dagtilbud/FFO, hvor der organiseres pasning. 
 
Beregningen af besparelsespotentialet i forslaget tager udgangspunkt i, at der tilrettelægges alternativ 
pasning i to dagtilbud og én FFO, og uden ”kendte” voksne, som følger de børn, der gør brug af pas-
ningsordningen. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at de dagtilbud, hvor der tilrettelægges alter-
nativ pasning, vælges ud fra socioøkonomiske, og trafikale hensyn (stationsnær beliggenhed). På FFO-
området er det aftalt, at de enkelte FFO'er på skift tager et år, hvor de har åbent på lukkedage og ved 
ferielukning. 
 
Besparelsen ved at lukke dagtilbuddene/FFO'erne 1-2 uger i sommerferien indhentes primært gennem 
et reduceret vikarforbrug på andre tidspunkter af året, da medarbejderne i dagtilbuddene vil samle de-
res ferie omkring lukkeugen. Herved undgås, at medarbejderne holder ferie på andre tidspunkter end 
børnene, og der vil ikke være behov for vikardækning, når børnefremmødet er højt. Hertil vil der kunne 
indhentes afledte driftsbesparelser ift. rengøring, vand, varme og el. Ved at tilrettelægge den alternati-
ve pasningen i to dagtilbud indhentes endvidere stordriftsfordele, da muligheden for at samle børnene 
i to dagtilbud giver mulighed for at reducere personaleforbruget, særligt i ydertiderne. 
 
Fire kommuner omkring Furesø Kommune (Ballerup, Gladsaxe, Allerød og Egedal) har 6 – 10 lukkedage 
årligt inkl. Grundlovsdag og juleaftensdag. Kun i Gladsaxe Kommune er der ferielukket i uge 30 i som-
merferien 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget om ferielukning i 1-2 uger i sommerferien indebærer, at der tilbydes alternativ pasning, hvor-
ved forældre, som har et pasningsbehov, vil kunne få dette opfyldt. 
 
Forslaget forventes ikke at få direkte betydning for den oplevede normering i dagtilbudde-
nes/FFO'ernes almindelige åbningstid, da besparelsen i vidt omfang vil blive udmøntet i et lavere vikar-
forbrug i dagtilbuddene. Imidlertid gør forvaltningen opmærksom på, at forslaget ift. beregningen af 
normeringen i dagtilbuddene, herunder minimumsnormeringen, vil have den konsekvens, at normerin-
gen reduceres, da vikarer indgår i normeringsberegningen. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Beslutning om ferielukning jf. forslaget vil betyde reducerede driftsudgifter på dagtilbuds- og FFO-
området. Reduktionen vil primært blive udmøntet på vikarbudgettet, da ferielukning i sommerferien vil 
betyde, at børn og voksne holder ferie samtidig. Dermed vil færre medarbejdere holde ferie udenfor 
den almindelige sommerferie eller når børnefremmødet i øvrigt er højt, hvilket vil betyde et mindre 
behov for vikarer.  
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Herunder fremgår beregningen af besparelsen ved hhv. en og to lukkeuger i dagtilbuddene i sommerfe-
rien og én yderligere lukkeuge i FFO'erne. Besparelsen er netto, dvs. der er taget højde for forældrebe-
taling, fripladser og søskenderabat.  
 

Besparelse ved 1 lukkeuge i dagtilbuddene 
i 1.000 kr. 

800 

Besparelse ved 2 lukkeuger i dagtilbudde-
ne i 1.000 kr. 

1.600 

Besparelse ved yderligere én uges ferie-
lukning i FFO'erne i 1000 kr. 

240 

  
 

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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 10 – 2 yderligere lukkedage i FFO 
 
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 -290 -290 -290 -290 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -290 -290 -290 -290 
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, netto  73.446 73.446 73.446 73.446 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Det daværende Børne- og Skoleudvalg besluttede i 2016, at der er 5 årlige lukkedage i Furesø Kommu-
nes dagtilbud og FFO’er - dog 6 lukkedage i de år, hvor den 31. december falder på en hverdag (d. 31. 
december er i disse tilfælde den 6. lukkedag).  
 
Byrådet kan beslutte flere lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud og FFO’er. 
 
Fra 2020 (USU4 - Lukkedage og ferielukning i FFO’erne) blev vedtaget en besparelse på 0,5 mio. kr. For-
slaget indebar muligheden for at FFO’erne kunne indføre 2 lukkedage mere samt holde en uge lukket i 
sommerferien.  
 
Jævnfør Kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra 2012 om bl.a. lukkedage, må disse ikke være 
”løsrevne lukkedage”. 
 
Det tidligere Børne- og Skoleudvalg har bl.a. besluttet følgende principper for fastsættelse af kommu-
nale lukkedage: 
 

• Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35 % af børnene. 

• Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage 
 
På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning, hvis der er behov for dette. Ud over 
de kommunalt fastsatte lukkedage, kan der lokalt aftales op til to yderligere lukkedage efter samme 
principper. 
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Med afsæt i ovenstående principper for lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud kan antallet af lukke-
dage øges, således at lukkedagene i højere grad følger skoleferierne, hvor fremmødet er lavere, og 
samtidig sikre tilknytning til helligdage og andre ferie-/fridage. 
 
Det foreslås, at antallet af lukkedage øges med to lukkedage og primært samles: 
- De tre dage op til påskeferien  
- Dagene mellem jul og nytår 
 
2 yderligere lukkedage giver et besparelsespotentiale på 290.000 kr. Der er i beregningen taget ud-
gangspunkt i, at én FFO holder åbent på lukkedagene for børn med behov for pasning. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Fremgår af ovenstående. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Besparelsen er så forholdsvis lille, at den næppe vil have personalemæssige konsekvenser af betydning, 
og det vil ikke gå ud over normeringen i den resterende del af året. 
 

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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 11 – Øget forældrebetaling i FFO1 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner     

Investeringer     

Indtægter -2.337 -2.337 -2.337 -2.337 

Netto -2.337 -2.337 -2.337 -2.337 
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 -39.486 -39.486 -39.486 -39.486 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Taksterne for fritidstilbud til børn i 0. til 3. klasse (FFO1) er følgende for Furesø Kommune og nabo-
kommunerne: 
 

Ballerup 1.438 kr. pr. md. 

Allerød 1.632 kr. pr. md. 

Furesø 1.645 kr. pr. md. 

Gladsaxe 1.701 kr. pr. md. 

Rudersdal 1.855 kr. pr. md. 

Egedal 1.938 kr. pr. md. 

Herlev 1.953 kr. pr. md. 

Lyngby-Taarbæk 1.955 kr. pr. md. 

Gennemsnit 1.758 kr. pr. md. 

 
FFO1-taksten i Furesø Kommune ligger 113 kr. under gennemsnittet for samtlige otte kommuner. 
 
Hvis Furesø Kommunes takst til FFO1 forøges med 150 kr. om måneden, vil der samlet set kunne opnås 
en merindtægt på ca. 2,3 mio. kr. Øges taksten kun med 100 kr. er provenuet 1,6 mio. kr. 
 
Takststigningens betydning for den enkelte borger afhænger af, om borgeren har flere børn i institution 
og dermed får søskenderabat (50 % for alle andre børn end det yngste), og om borgeren er berettiget 
til økonomisk friplads. 
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Den økonomiske fripladsskala går fra 100 % friplads ved en samlet husstandsindtægt på under 187.901 
kr. i den bolig, hvor barnet bor, og 0 % ved en samlet indtægt på over 583.700 kr. 
 
Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 65.747 kr., når den forælder, der har retten til pladsen, 
er enlig forsøger. Derudover forhøjes grænsen med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud 
over det første.  
 
Følgende fire eksempler angiver konsekvenserne af takststigningen for nogle typiske familiesammen-
sætninger. Der er i regneeksemplerne taget udgangspunkt i, at taksterne for både FFO1 og FFO2 stiger 
med 150 kr. (se BSU 12). 
 

Eksempel Samlet takststigning pr. 
måned 

1 barn i FFO1 og 1 barn i FFO2, fuld friplads (typisk enlig forælder) 0,00 kr. 

1 barn i FFO1 og 1 barn i FFO2, ingen friplads 225,00 kr. 

1 barn i FFO1 og 1 barn i FFO2, 50 % friplads 112,50 kr. 

1 barn i dagtilbud og 1 barn i FFO1, ingen friplads 75,00 kr. 

 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
En takststigning vil kunne reducere de samlede udgifter til FFO uden at forringe serviceniveau eller va-
riationen i tilbud. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser, se ovenfor.  
 

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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 12 – Øget forældrebetaling i FFO2 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner     

Investeringer     

Indtægter -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 

Netto -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 
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 -39.486 -39.486 -39.486 -39.486 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I forhold til fritidstilbud til børn på mellemtrinnet, så er det organiseret med forskellige aldersinddelin-
ger og forskellige tilbud i de enkelte kommuner. 
 
Følgende er en oversigt over taksterne i de otte nabokommuner for tilbud, der kan sammenlignes med 
FFO2 i Furesø Kommune. 
 

Gladsaxe 113 kr. pr. md. 

Allerød 267 kr. pr. md. 

Egedal 297 kr. pr. md. 

Ballerup 432 kr. pr. md. 

Herlev 545 kr. pr. md. 

Furesø 557 kr. pr. md. 

Lyngby-Taarbæk 834 kr. pr. md. 

Rudersdal 1.310 kr. pr. md. 

Gennemsnit 544 kr. pr. md. 

 
Taksten i Furesø Kommune ligger 13 kr. over gennemsnittet for de otte nabokommuner. 
 
Der kan opnås en merindtægt på ca. 1,7 mio. kr., hvis taksten til FFO2 hæves med 150 kr. Øges taksten 
kun med 100 kr. er provenuet på 1,1 mio. kr. 
 
I BSU 11 er angivet regneeksempler på, hvad en takststigning på 150 kr. i både FFO1 og FFO2 vil betyde 
for forskellige typer familier. 
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

En takststigning vil kunne reducere de samlede udgifter til FFO uden at forringe serviceniveau eller va-
riationen i tilbud. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der er ingen personalemæssige konsekvenser. 
 

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

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 13 – Reducere puljen til bedre fritidsaktiviteter for de store børn 
og ungefester 
 
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 -369 -369 -369 -369 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -369 -369 -369 -369 
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, netto  469 469 469 469 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Til at understøtte flere tilbud til de største børn samt til ungefester på tværs i kommunen er der afsat 
en pulje på 0,5 mio. kr. om året. Puljen har været på budgettet siden 2013 (0,7 mio. kr. indtil 2016) og 
administreres af FFO3’erne og Ungdomsskolen i fællesskab.  
 
Det foreslås, at puljen reduceres med 369.000 kr., men at der bibeholdes 100.000 kr. til 3 årlige ungefe-
ster, mens resten af puljen og de tilknyttede aktiviteter nedlægges.  
 
Puljen er dels blevet anvendt til fysisk at etablere mulighed for nye aktiviteter (skaterrampe, lydstudie, 
kano, kajakker, mountainbike, klatreudstyr mv.) og dels til arbejdsløn, således at de nye faciliteter kan 
udnyttes, samtidig med at oprindelige aktiviteter i FFO3’erne fastholdes. Derudover arrangeres der en 
række fester for de unge på tværs af kommunen. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil ske en reduktion i aktiviteterne i FFO3. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der vil være en årlig besparelse på 369.000 kr. årligt. Der vil kun i meget begrænset omfang være per-
sonalemæssige konsekvenser. 
 

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

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 14 – Tilpasning af tilskud til private skolefritidsordninger 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  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 -427 -427 -427 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -427 -427 -427 
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 1.427 1.427 1.427 1.427 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I august 2020 indgik Furesø Kommune og Marie Kruses Skole en aftale om at reducere tilskuddet til sko-
lefritidsordningen Kometen fra 2,4 mio. kr. til 1,4 mio. kr., som blev verificeret af Byrådet ved indgåel-
sen af Budget 2021. Aftalen gælder fra 1.8.21 og ophører uden varsel d. 31.12.28. 
 
I aftalen er der indlagt et loft for det samlede tilskud til Kometen på 1,3 mio. kr. for op til to klasser pr. 
årgang, og der er et samlet loft på 1,5 mio. kr. i tilskud til fritidsordninger på privatskoler i Furesø Kom-
mune. 
 
Det foreslås at dette loft reduceres svarende til de stigninger, der har været i taksterne for FFO1 siden 
aftalens indgåelse i august 2020. Under forudsætning af, at taksten for FFO1 hæves med 150 kr. om 
måneden fra 2023, og med indregning af den takststigning på i alt 98 kr. om måneden, der blev beslut-
tet i forbindelse med budget 2021, kan loftet sænkes til 1,0 mio. kr. for Kometen og til 1,1 mio. kr. for 
det samlede tilskud. 
 
Sænkningen af loftet vil kræve, at der laves et tillæg til aftalen med Marie Kruses Skole, som kobler lof-
tet over tilskuddet til den aktuelle kommunale takst for FFO1.  
 
I praksis vil det ikke få nogen betydning for det aktuelle tilskud til private fritidsordninger, da tilskuddet 
i forvejen reduceres i forbindelse med takststigninger, men det vil sikre, at tilskuddet ikke fremover vil 
kunne overstige det nye loft. 
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Aktuelt vil der kunne opnås en besparelse på budget 2023-26 ved at tilpasse budgettet til faktisk for-
brug. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil ikke have aktuelle servicemæssige konsekvenser, men det lægger et loft over de kommu-
nale udgifter på den længere bane. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Det er vurderingen, at budgettet til tilskud til private fritidstilbud kan reduceres fra ca. 1,4 mio. kr. til 
ca. 1,0 mio. kr. Reduktionen er en tilpasning til faktiske forhold. 
 

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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 15 - Nedlæggelse af Stjerne Cup og Stjerne Lege 
 
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 -157 -157 -157 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -157 -157 -157 
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, netto  157 157 157 157 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der er en række idrætsaktiviteter på tværs af skolerne organiseret af de private aktører. Aktiviteterne 
er bygget op omkring Stjerne Cup (kids volley), hvor større elever uddannes til at være coach/trænere 
for yngre elever, og Stjerne Lege – hvor der dystes på tværs af skoler med støtte fra lokale foreninger. 
Der er forskellige aktiviteter for elever fra 0. til 8. årgang, og den samlede udgift til dette er 157.000 kr. 
om året og er bundet af en kontrakt, der udløber december 2023. 
 
Det foreslås, at kontrakten ikke forlænges, og at aktiviteterne stopper med udgangen af 2023. Herved 
kan der opnås en årlig besparelse på 157.000 kr. fra 2024.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil fra 2024 ikke længere blive afholdt Stjerne Cup og Stjerne Lege for Furesøs folkeskoleelever. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ingen personalemæssige konsekvenser 
 

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

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 16 - Reduceret budget til sygeundervisning 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner - 100 - 100 - 100 - 100 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 732 732 732 732 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Den centrale konto til sygeundervisning dækker den undervisning, som eleverne har krav på under ind-
læggelse på hospital. Undervisningen varetages af skolevæsenet i den kommune, hvor hospitalet er be-
liggende, og Furesø Kommune får en regning på undervisningen. 
 
Over år har både budget og forbrug ændret sig, men da der er tale lovbundne aktiviteter, er budgettet 
ikke udtryk for et serviceniveau men udelukkende et forsøg på at reservere de ressourcer, der er nød-
vendige.  
 
Aktuelt er budgettet sat til knapt 700.000 kr. årligt, men over de sidste tre år har der været mindst 
100.000 i rest ved årets udgang. 
 
Det virker derfor relevant at reducere budgettet med 100.000 kr. vel vidende, at aktivitetsniveauet ikke 
er muligt at forudsige eller påvirke. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget har ingen servicemæssige konsekvenser, da der er tale om lovbundne udgifter. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer en reduktion på budgettet til sygeundervisning på 100.000 kr. årligt. Forslaget har 
ikke personalemæssige konsekvenser. 
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og 
frie grundskoler. 

 
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: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 17 - Rammebesparelse på Ungdomsskolen 
 
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 -16 -38 -38 -38 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -16 -38 -38 -38 
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 3.787 3.787 3.787 3.787 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Ungdomsskolen har et budget på 3,8 mio. kr. Hvis der på Ungdomsskolen skal reduceres med 1 %, vil 
det give en årlig besparelse på 38.000 kr. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil kunne aflønnes færre lærertimer og dermed vil der skulle ske en mindre reduktion i de tilbudte 
hold.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ungdomsskolens fagpersonale er timelønnet, så der vil kunne ansættes lærere i færre timer.  
 

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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 18 - Fremtidsværkstedets aktiviteter reduceres 
 
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 -1.000 -1.000 -1.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -400 -1.000 -1.000 -1.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  2.534 2.534 2.534 2.534 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Siden Fremtidsværkstedet blev etableret i 2018 med henblik på gennemførelse af karrierelæringsfor-
løb, så er en række funktioner nu blevet samlet på Fremtidsværkstedet. Disse funktioner har det til fæl-
les, at de alle er målrettet den konkrete undervisningsopgave på de enkelte skoler - enten i form af for-
løb for elever (f.eks. karrierelæring og teknologi-forløb) eller i form af aktiviteter for medarbejderne. 
 
Fremtidsværkstedet nuværende fire medarbejdere arbejder grundlæggende med følgende overordne-
de opgaver (listen er ikke udtømmende): 
 

• Skole-IT med fokus på pædagogisk IT og IT-sikkerhed - herunder overholdelse af GDPR 

• Gennemførelse af faste forløb på 4. til 7. klassetrin med fokus på innovation og teknologi 

• Understøttelse af Tech-elevambassadører for elever med særlig interesse for teknologi 

• Samarbejde med virksomheder og foreninger omkring åben skole og de faste forløb - f.eks. FIP 
(Furesø Innovations Projekt for 7. klasse) 

• Tovholdere i forhold til kompetenceudvikling og netværkssamarbejde for medarbejdere på sko-
lerne - herunder samarbejde omkring PLC (Pædagogisk LæringsCenter) 

• Gennemførelse af skolebyrådsdagen 
 

Dette forslag betyder, at 2 ud af 4 stillinger på Fremtidsværkstedet nedlægges, og der vil derfor ske en 
væsentlig reduktion af de opgaver, som Fremtidsværkstedet kan løse. 
 

Funktionen omkring IT er så specialiseret - særligt set i lyset af de verserende sager mellem en række 
kommuner og Datatilsynet omkring datasikkerheden i forbindelse med brugen af digitale værktøjer i 
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undervisningen - at denne opgave fortsat vil blive løst fra Fremtidsværkstedet. Opgaven kræver kompe-
tencer ud over det, man kan forvente at have på de enkelte skoler. 

Det vil derudover blive prioriteret, at Fremtidsværkstedet kan understøtte Tech-elevambassadørerne på 
skolerne. Tech-elevambassadørerne har en særlig viden og interesse for teknologi, som kan bruges på 
skolerne, men funktionen som Tech-elevambassadør kan også for den enkelte elev være en rolle, som 
kan støtte eleven i et måske udfordret socialt samspil med de andre elever. Teknologien kan blive det 
fælles tredje, som er nemmere at snakke med andre om end det, som børn og unge oftest snakker om, 
når de er sammen. 

Det vil være nærliggende at udbygge Tech-elevambassadør ordningen til en egentlig Tech-talent ordning 
med Skolelandbrugets talenter som model. Elever, der aktuelt har det vanskeligt ved at være til stede i 
undervisningen, kan i kortere eller længere perioder bruge deres teknologi-talent på Fremtidsværkste-
det. 

Erfaringen fra Skolelandbruget er, at talenterne får øvet sig i at være sammen med andre samtidig med, 
at de løser en nyttig opgave - nemlig at passe dyr og formidle viden om dyrene. Fremtidsværkstedets ak-
tiviteter vil fremover i højere grad blive at lægge faciliteter og viden til projekter, som planlægges og 
gennemføres af lærerne på skolerne. I den forbindelse vil de nye Tech-talenter kunne bruge deres talen-
ter til at hjælpe og vejlede de elever, der kommer på Fremtidsværkstedet. 

Der vil være en række opgaver, som fremover ikke kan løses af Fremtidsværkstedet, og det er blandt 
andet følgende tre opgavetyper: 

1. Fremtidsværkstedet løser for øjeblikket en stor del af opgaven i forbindelse med "Innovation og 
entreprenørskab", som er et gennemgående tema i Fælles Mål i alle skolens fag. Fremtidsværk-
stedet primære rolle er at sikre, at arbejdet med innovation og entreprenørskab sker så virke-
lighedsnært som muligt, og der ligger derfor et stort arbejde i at inddrage lokale virksomheder, 
kommunens samlede virksomhed og foreningerne i arbejdet. Dette arbejde vil fremover skulle 
ligge på skolerne 

 
2. Der er også fortsat et krav i folkeskoleloven (§ 3, stk. 4) om at inddrage virksomheder, forenin-

ger mv. i skolens arbejde med at opfylde folkeskolens formål og mål for de enkelte fag. Dette 
arbejde bliver aktuelt koordineret fra Fremtidsværkstedet, hvor én af medarbejderne har opga-
ven som Åben Skole Playmaker. Fremover vil opgaven ikke kunne løses af Fremtidsværkstedet 
men skal varetages på de enkelte skoler 
 

3. Koordinationsopgaver i forbindelse med kompetenceudvikling af skolerne medarbejdere, un-
derstøttelse af faglige netværk, planlægning og gennemførelse af skolebyrådsdag og lignende - 
typisk ad hoc - opgaver vil Fremtidsværkstedet ikke kunne løse fremover 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Fremtidsværkstedet vil fortsat være et fysisk sted, som skolerne kan benytte, og der vil i et vist omfang 
kunne udbydes kortere forløb. Fremtidsværkstedets opgaver vil blive reduceret som beskrevet i oven-
stående. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Som angivet vil en reduktion på 1,0 mio. kr. betyde, at to ud af fire stillinger nedlægges. 
 



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

74 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

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: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 19 - Skolebyrådsdag afskaffes 
 
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 -104 -104 -104 -104 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -104 -104 -104 -104 
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 104 104 104 104 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget omhandler muligheden for, at Skolebyrådsdagen nedlægges.  
 
Samtidig skal besparelsen ses i sammenhæng med BSU 18 ”Fremtidsværkstedets aktiviteter reduceres”, 
hvor et af elementerne er at nedlægge "Åben skole playmaker" funktion. I det omfang funktionen som 
playmaker nedlægges, vil der ikke være ressourcer til at planlægge og gennemføre Skolebyrådsdagen. 
  

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der har siden 2012 være holdt skolebyråd i Furesø Kommune, og siden 2016 har byrådet afsat 100.000 
kr. på budgettet til skolebyrådets arbejde. Skolebyrådet henvender sig til alle elever i 8. klasse i Furesø 
Kommune, og formålet er at give eleverne indblik i og forståelse for den demokratiske beslutningspro-
ces i en kommune samt et byråds udfordringer med at prioritere økonomi til forskellige lokale opgaver 
og løsninger. Skolebyrådet har til opgave at fordele og prioritere de 100.000 kr., som byrådet årligt har 
afsat på budgettet til skolebyrådet, til aktuelle og lokale projekter stillet af forvaltninger og kommunale 
tilbud. Alle projekter stilles med udgangspunkt i et eller flere af Furesøs 2030 mål. Det er Åben skole 
playmakeren der samler projekterne, og planlægger og gennemfører Skolebyrådsdagen. 
 
I det omfang Skolebyrådsdagen nedlægges vil det ikke være muligt at tilbyde eleverne samme praksis-
erfaring med den demokratiske beslutningsproces.  
Endvidere fordeler Skolebyrådet årligt 100.000 kr. til aktuelle og lokale projekter i Furesø Kommune. 
Besparelsen vil betyde, at der afsættes 100.000 kr. mindre til denne type projekter. Til orientering har 
Skolebyrådet i 2021 fordelt budget til bl.a. ”Lommepengeprojektet”, hvor ti unge laver aktiviteter sam-
men med og for de ældre på Ryetbo Plejehjem og Lillevang aktivitetscenter. Og ”Helt vildt!” – et ”rewil-
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ding-projekt” som gennemføres af naturvejledere fra Fiskebæk Naturskole i samarbejde med lokale 
børnehavebørn og indskolingselever. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslagets besparelse er det beløb, som byrådet afsat på budgettet til skolebyrådets arbejde, og som 
eleverne prioriterer og fordeler til lokale projekter og indsatser. 
 
Som nævnt ovenfor skal besparelsen ses i sammenhæng med BSU 18 ”Fremtidsværkstedets aktiviteter 
reduceres”, hvor et af elementerne er at nedlægge "Åben skole playmaker" funktion, som bl.a. har til 
opgave at planlægge og gennemføre Skolebyrådsdagen. Hvis budgettet til Skolebyrådsdagen halveres, 
skal der fortsat anvendes de samme ressourcer til at planlægge og gennemføre Skolebyrådsdagen. 
 

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, men berører inten-
tionen i det vedtagne dannelsessyn. Forslaget understøtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God 
velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med fokus på innovation, således at det solide økonomi-
ske 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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 20 – Omlægning af svømmeundervisning 
 
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 -125 -300 -300 -300 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -125 -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, netto  325.409 325.409 325.409 325.409 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I Furesø Kommune er der svømmeundervisning i et halvt år i enten 3. eller 4. klasse. Svømmeundervis-
ningen gives som en del af idrætsundervisningen. 
 
Det vil typisk være to klasser, der følges ad til svømning, og alt efter antallet af elever, skal der 1 eller 2 
ekstra lærere med således, at der er én svømmelærer pr. påbegyndt 15 elever. Dvs. 3-4 lærere i alt i 2 
lektioner om ugen i 20 uger. 
 
Med et gennemsnit på 20 klasser pr. årgang, så vil de samlede lønudgifter til svømmeundervisningen 
være ca. 900.000 kr., hvis der sættes to lærere på alle klasser. Reelt vil udgiften nok være lidt mindre, 
da det i visse tilfælde er nok med 3 lærere til 2 klasser. 
 
Dette forslag indebærer, at svømmeundervisningen varetages af trænere fra de lokale svømmeklubber, 
og at tilsynet med elever under transport og omklædning varetages af pædagoger. 
 
Det forudsættes, at der pr. to klasser deltager henholdsvis en mandlig og en kvindelig pædagog således 
at tilsynet med omklædning for drenge og piger kan varetages, og at selve svømmeundervisningen va-
retages af tre svømmetrænere med én times effektiv svømmeundervisning pr. gang. 
 
Forudsat en timeløn for svømmetrænerne på 250 kr., så vil svømmeundervisningen kunne gennemfø-
res for i alt 420.000 kr. til pædagoger og trænere, hvis der kun regnes på effektiv arbejdstid. 
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Der kan dermed teoretisk set opnås en besparelse på ca. 480.000 kr., men det vil formodentlig ikke 
kunne lade sig gøre at planlægge tiden for svømmetrænerne så effektivt, at denne besparelse kan op-
nås fuldt ud, og der er derfor regnet med en besparelse på 300.000 kr. med 5/12 virkning i 2023. 
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil som udgangspunkt betyde, at eleverne får den samme svømmeundervisning som nu men 
med en reduceret udgift for kommunen. 
 
Der skal være opmærksomhed på, om svømmeklubberne er i stand til at levere det nødvendige antal 
trænere, da de fleste svømmetrænere formodentlig har job og/eller studie at passe til hverdag. 
 
Derudover er der ikke taget højde for eventuel forberedelsestid for svømmetrænerne.  
 
Forvaltningen gør opmærksom på, at der endnu ikke er indledt dialog med svømmeklubberne. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
En bruttobesparelse på lærerløn på 900.000 kr. svarer til ca. 1,5 lærerstilling. Forslaget tilfører lønsum 
til pædagoger svarende til 0,5 stilling, og derudover vil der samlet set være mindst 600 timer til svøm-
metrænere. 
 

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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 21 – Reducere ledelse og administration på skolerne 
 
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 -225 -1.600 -1.600 -1.600 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -225 -1.600 -1.600 -1.600 
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 

Vedtaget budget 29.655 29.655 29.655 29.655 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der er afsat ca. 29,7 mio. kr. til ledelse og administration på skolerne. 
 
Den aktuelle fordelingsnøgle til ledelse og administration på skolerne er følgende: 
 

Type 
 

Fordelingsmodel Samlet for alle sko-
ler 

Grundtildeling til de syv grundskoler (ca. 
svarende til en skoleleder, en FFO-leder 
og en administrativ medarbejder pr. skole) 

1.868.200 kr. pr. 
skole 

13,1 mio. kr. 

Ledelse og administration på Egeskolen 
 

1.495.000 kr.  1,5 mio. kr. 

Yderligere til ledelse af almenområdet 39.700 kr. pr. mio. kr. 
budget til almen 

10,5 mio. kr. 

Yderligere til ledelse af specialområdet 67.800 kr. pr. mio. kr. 
budget til special 

4,2 mio. kr. 

Særlig tildeling til skoler med tilknyttede 
private fritidstilbud + adm. af Skoleland-
bruget 

 0,4 mio. kr. 

I alt 
 

 29,7 mio. kr. 
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Skolerne afgør selv, hvordan ressourcen fordeles mellem ledere og administrative medarbejdere. Ne-
denstående figur illustrerer fordelingen i marts 2022: 
 

 
 
Normalt er ledere ansat i fuldtidsstillinger, men på Syvstjerneskolen er der en leder, som kun er ansat 
30 % på skolen, mens resten af stillingen anvendes som administrativ skole-IT-konsulent i forvaltningen, 
og på Lyngholmskolen er en stilling som FFO-leder fordelt på to personer. 
 
Administrative medarbejdere er typisk ansat i deltidsstillinger. 
 
Hvis man kigger hen over skolerne, så er der 5 ledere på tresporede skoler med gruppeordninger (HAR, 
LIV, SYV, LYN og STA) samt på den største skole (SØN, som er firesporet), mens der er 4 ledere på Sol-
vangskolen, som er en tresporet skole uden gruppeordning. På Solvangskolen og Søndersøskolen er der 
basishold. 
 
En tresporet skole med gruppeordning vil typisk have en skoleleder, en afdelingsleder for FFO'en, en 
afdelingsleder for gruppeordningen og en afdelingsleder for henholdsvis børne- og ungemiljøet. 
 
Skolelederen har personaleledelse af afdelingslederne og indgår i den samlede strategiske ledelse af 
skolevæsenet, mens afdelingslederne har personaleledelsen af de medarbejdere, der er tilknyttet den 
pågældende afdeling samt ledelsesansvar i forhold til eleverne i afdelingen. 
 
En afdelingsleder i almenområdet vil typisk have ledelsesansvar for 20-25 medarbejder og 250-350 ele-
ver. En afdelingsleder i en gruppeordning vil have ansvar for færre elever, men til gengæld er de enkel-
te elevsager tungere. 
 
Skolelederen har lovgivningsmæssigt ansvaret for alle beslutninger vedrørende skolens elever og indgår 
derfor i sager omkring elever, hvor det er relevant. 
 
Besparelsen svarer fuldt implementeret til 5,4 % af det samlede budget til ledelse og administration på 
skolerne. 
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Med en udvikling, hvor flere og flere børn bliver ramt af psykiske udfordringer, og hvor behovet for 
specialpædagogiske indsatser dermed stiger, vil ledelsens opgaver med sparring i forhold til medarbej-
dere og samarbejdsmøde med forældre alt andet lige stige de kommende år, og det følger en perioden, 
hvor tendensen også har været stigende. 
 
Når der ligeledes kigges ind i en periode, hvor det er nødvendigt at løse flere opgaver end nu i almen-
området med de samme eller færre midler, så vil ledelsesopgaven ikke blive mindre fremover, og der-
for vil det bredt set være de administrative opgaver, der primært skal kigges på. 
 
Administrative opgaver løses både af ledere og administrative medarbejdere, hvor de administrative 
medarbejdere løser en vigtig rolle i forhold til at være den første medarbejder, som borgere, der kon-
takter skolen, møder. Det er også de administrative medarbejdere, der trøster, sætter plaster på, ringer 
efter mor eller far, hjælper det pædagogiske personale med praktiske ting mv. Opgaver, som skal løses 
af andre, hvis de administrative medarbejdere ikke er der. 
 
Forvaltningen vil sammen med skolelederne frem mod 2023 og i løbet af 2023 kigge på, hvordan opga-
verne kan løses med et reduceret budget - f.eks. ved at løse nogle af opgaverne på tværs af skolerne. 
Derudover kan der være udviklingsopgaver, som det kan blive nødvendigt at skrue ned på eller stoppe. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
En reduktion som angivet i dette forslag vil svare til 3-4 stillinger samlet på alle skoler. 
 

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: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Forebyggelse for Børn 

 

BSU 22 – Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer 
 
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 -1.000 -1.000 -1.000 

Investeringer 600 600 600 600 

Indtægter     

Netto 600 -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, netto  19.792 19.792 19.792 19.792 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, mentale sundhedsproblemer og psykiske 
lidelser. Mistrivslen påvirker børn og unges udvikling, læring og sociale liv. I dette forslag vil vi både un-
dersøge om PPR kan arbejde endnu mere forebyggende og lettere behandlende ved at Furesø Kommu-
ne kobles på det såkaldte STIME projekt ’Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sund-
hed’ eller noget tilsvarende. Projektet er udviklet i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Cen-
ter i Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Gentofte, Frederiksberg, Lyngby-
Taarbæk, Høje-Taastrup og Bornholms Regionskommune, der siden 2018 via satspuljemidler har udvik-
let gode metoder. 
 
Målet med STIME har derfor været borgernært: En tidlig, helhedsorienteret og tværsektoriel indsats, 
hvor barnet/den unge hjælpes på mindst indgribende måde udenfor psykiatrien, inden problemerne 
vokser sig store. De tidlige indsatser i STIME skal således forebygge, at den psykiske mistrivsel hos børn 
og unge udvikler sig og kommer til at kræve mere gennemgribende behandling og føre til alvorlige psy-
kiatriske lidelser. Følgerne kan række langt ind i voksenlivet i form af isolation, lavt selvværd og påvirke 
uddannelse, arbejde, familieliv og venskaber. Og potentielt give høje udgifter i kommunen. 
 
STIME har på tværs af sektorer, organisationer og fagområder udviklet nye, evidensbaserede og fore-
byggende tilbud til børn, unge og deres familier. Der er udviklet indsatser til fire spor:  

 

• Når bekymring eller tristhed fylder for meget 

• Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring 
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• Når tanker om krop og mad fylder for meget 

• Når svære følelser fører til selvskade 
 

En af styrkerne ved projektet er, at der er fokus på at tænke hele vejen rundt om barnet, den unge og 
familien ved at forankre en sammenhængende indsats og samarbejde omkring barnet/den unge i 
kommunen. Det sker via tre primære fokusområder: 

 

• Udvikling og afprøvning af lettere behandlingsindsatser baseret på den evidens, der er på om-
rådet  

• Rådgivning og vejledning af forældre og læringsmiljø i, hvordan de kan være med til at under-
støtte en bedre trivsel og hverdag  

• Opkvalificering af fagpersoner i at opspore tidligt, kunne håndtere børn og unge i psykisk mis-
trivsel i hverdagen og vide, hvor de kan hente yderligere hjælp 

 
I Furesø Kommune kan vi koble os på projektet sådan at opkvalificeringsforløbet for PPR medarbejdere 
kan påbegyndes i foråret 2023. Det kræver en investering svarende til ca. en fuldtidsstilling i en pro-
jektperiode på 4 år, for at sikre en god implementering. Projektet vil i modningsfasen afdække sam-
menhænge og muligheder for samarbejde med familiehuset. Der er ikke i dette forslag endnu medtaget 
evt. investeringsbehov ift. implementering af forløb i familiehus-regi. I modningsfasen kan også under-
søges også om der er andre lignende ’Stime-lignende programmer’. 
 
Budgettet til PPR 0-18 år foreslås reduceret med 1 mio. kr. fra 2024. Budgettet til PPR (både psykologer 
og pædagogiske vejledere) udgør 19,8 mio. kr. En besparelse på 1 mio. kr. udgør godt 5 % af budgettet.  
Besparelsen kan være en kombination af gevinster ved omstillingen til lettere behandling, samt en un-
dersøgelse i løbet af 2023 af øvrige forbedrede synergier og arbejdsformer i det samlede PPR 0-18. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige+ 
En reduktion skal gennemføres, så det får mindst mulige konsekvenser for støtte til- og omkring elever-
ne i almenområdet. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der skal investeres svarende til en stilling i 4 år og fra 2024 vil der ske en reduktion på en mio. kr. 
 

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

 
  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

84 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 23 - Oprettelse af intern gruppeordning for børn i målgruppen til 
skole/dagbehandling 
 
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 -1.200 1.200 -2.000 

Investeringer afklares afklares afklares Afklares 

Indtægter     

Netto -500 -1.200 -1.200 -2.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 41.798 41.798 41.798 41.798 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Presset på tilbud til børn og unge med behov for intern eller ekstern specialundervisning er stigende, jf. 
specialtilbudsanalysen som Børne- og Skole Udvalget behandlede og godkendte på møde d. 10.5.2022. 
Dette forslag handler om udvikling af en ny mindre intern gruppeordning til børn og unge i målgruppen 
for ekstern skole/dagbehandling med intentionen om at etablere et tilbud med en tilsvarende kvalitet 
til en lavere takst pr. barn samt at nærhedsprincippet i højere grad bliver opfyldt (dvs. at vi øger sand-
synligheden for at det enkelte barn med tiden får mulighed for at blive delvist eller helt sluset tilbage til 
den almene folkeskole). 
 
De nærmere forhold omkring etablering af en intern skoledagtilbud-gruppeordninger er ikke endeligt 
afklaret og realisering af forslaget vil derfor bero på de yderligere undersøgelser. Forslaget berører bå-
de Børn- og Skole Udvalgets og Udvalget for Handicap-, Social- og Psykiatris områder, da sko-
le/dagbehandling i udgangspunktet er en foranstaltning efter Serviceloven, hvor budgettet er delt mel-
lem de to udvalg (en behandlingsdel og en skoledel).  
 
For at forslaget kan gennemføres skal der både findes en egnet lokation og kvalificeret personale. For-
valtningen vil i den videre proces afsøge mulighederne rundt om Skolelandbruget og Familiehuset, her-
under mulighederne for at etablere tilbuddet i samarbejde med Lyngholmskolens Gruppeordning (Tivo-
lihuset)/Furesøgaard/Solhøjgård mv. En alternativ placering kan midlertidigt være på Bybækskolen. 
Herudover skal ophænget til en lokal folkeskole samt et evt. samarbejde med tilbuddet Broen afklares. 
Der skal i den forbindelse peges på, at forslaget skal ses i sammenhæng med de to anlægsforslag vedr. 
hhv. Familiehuset og Skolelandbruget og det enkeltstående forslag vedr. Skolelandbruget. 
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Forslaget tager udgangspunkt i at starte op med en mindre gruppe børn med en forventet stigning i an-
tallet fra ca. 6 til 10 børn over en fire års periode. 
 
Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng til forslaget BSU 24 om Besparelse på ekstern specialun-
dervisning og indsatser i regi af forebyggelse og PPR 0-18. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget tager udgangspunkt i, at kommende elever i målgruppen visiteres til den nye interne gruppe-
ordning og i mindre omfang til eksterne skole/dagbehandlingstilbud. Allerede visiterede elever forven-
tes at blive i nuværende tilbud, så længe der vurderes at være et behov for skole/dagbehandling. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
I runde tal koster en elev i et eksternt tilbud i gennemsnit 500 t.kr. Forvaltningens overslag på en gen-
nemsnitlig udgift i en intern mindre gruppeordning er sat til 300 t.kr. Besparelsen er beregnet på hel-
årseffekt i 2024 – dvs. 6 elever med et provenu på 200 t.kr. og på 10 elever i 2026. Forventet opstart vil 
med en intensiv indsats være fra august 2023. 
 
Elever i eksterne skole/dagbehandlingstilbud bliver indplaceret i 3 kategorier efter en vurdering af de-
res behov. Elever i kategori 1 med det letteste behov koster ca. samme takst som en elev i intern grup-
peordning. Det betyder at den nye interne gruppeordning skal kunne behandle elever fra kategori 2 og 
enkelte fra kategori 3, for at provenuet kan hentes. Dvs. at den nye interne gruppeordning skal have en 
kompetent bemanding til netop denne type af målgruppe, og der vil ligge en usikkerhedsfaktor i, om 
det er muligt at rekruttere medarbejdere til dette. 

 
Etableringsomkostninger er endnu ikke vurderet, men der vil skulle investeres i indretning mv. af-
hængigt af placering af tilbuddet i eksisterende bygninger. Se anlægsforslag 17 Pulje til indretning af 
flere mellemformer a la Skolelandbruget. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget lever op til vedtagne principper fra specialtilbudsanalysen, bl.a.: 
 
Så tæt på almenmiljøet som muligt  
For børn i udsatte positioner er kvalitet i hverdagslivet af stor betydning for barnet og den unges udvik-
ling og fremtid. Vi ved, at den bedste beskyttelsesfaktor for børn og unge i udsatte positioner er at del-
tage i det almindelige liv, være del af en familie og af fællesskaber og være så tæt på det almene i dag-
tilbud, skoler og fritid som overhovedet muligt. Derfor skal løsninger altid søge at bevare tilknytningen 
og styrke relationen til hverdagslivet, og derfor er det en bevidst prioritet at have interne specialtilbud, 
der ligger på kommunens skoler.  
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 24 - Besparelse på ekstern specialundervisning og indsatser i regi 
af forebyggelse og PPR 0-18 
 
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 -1.000 -2.500 -5.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -1.000 -2.500 -5.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 88.951 88.951 88.951 88.951 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Vi ser i disse år i Danmark et pres på børns og unges trivsel – socialt, personligt og/eller fagligt. Bl.a. gi-
ver børn og unge udtryk for oplevelse af præstationspres og lokalt har Furesø Fælleselevråd i 2021 
adresseret deres oplevelse af mental mistrivsel blandt Furesøs elever i en henvendelse til skolebesty-
relserne og det daværende Udvalg for skole og ungdomsuddannelse.  
 
På landsplan har hvert sjette barn mellem 0 og 9 år mentale helbredsproblemer eller psykisk sygdom, 
heraf bliver 8 % diagnosticeret med en psykisk sygdom inden de fylder 10 år (Vidensråd for Forebyggel-
se, 2021). Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom har ofte store negative konsekvenser for 
barnets udvikling, læring og trivsel og for barnets familie. Samfundsmæssigt er det et alvorligt problem. 
 
Udviklingen har stor betydning for skolesektoren, bl.a. ses en stigning i visitationer til specialundervis-
ning og en oplevelse blandt elever, forældre, medarbejdere og ledere af en hverdag under pres i for-
skellig grad. For mange børn i Danmark og i Furesø mistrives, og derfor er segregeringsgraden stigende. 
Flere og flere bliver ekskluderet fra fællesskaberne.  
 
Der er et stort politisk fokusområde at vende denne udvikling, jf. 2030 målene. 
 
Med dette forslag understreges den politiske intention om at vende udviklingen og der sættes derfor et 
samlet måltal på besparelser indenfor ekstern specialundervisning, indsatser i PPR 0-18, befordring og 
administrativ støtte ud fra den ambition, at behovet for specialundervisning, PPR støtte mv. kan redu-
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ceres i de kommende år. Se desuden BSU 22 (Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer) 
og BSU 23 (Oprettelse af intern skole/dagbehandling gruppeordning). 
 
Nøglen til at vende udviklingen er bl.a. ved at skabe et mere rummeligt almenområde. For børn i udsat-
te positioner er en vigtig beskyttelsesfaktor at deltage i det ”almindelige” liv, og det er derfor afgørende 
at arbejde mod, at flere børn kan trives, lære, dannes og uddannes i stærke lokale fællesskaber på Fu-
resøs skoler gennem hele deres skolegang.   
Realisering af besparelsen skal ses i lyset af de (forventede) øgede frihedsgrader på skolerne – bl.a. 
gennem en velfærdsaftale på skoleområdet, hvor målet er at skabe en ny og anderledes skole, hvor 
børnene i højere grad oplever at det er muligt at leve op til kravene, og derved vil flere børn kunne få 
glæde af almenskolen og det nære miljø. Det kan tage trykket af de interne gruppeordninger og herved 
give mulighed for at færre børn sendes til dyrere eksterne specialskoler længere fra det lokale miljø. Så-
fremt dette lykkes, vil det over tid være muligt at mindske udgifter til befordring til eksterne tilbud 
samt omlægge ’ støttesystemerne’ (PPR indsatser og administrativ support). 
 
Den konkrete udmøntning af måltallet drøftes med skolerne og Forebyggelsesområdet i løbet af 2023 
med henblik på implementering fra 2024 og frem. Dette også set i lyset af usikkerheden om frihedsbrev 
til skolerne bliver realiseret, og ift. sammenhængen til de øvrige forslag på skoleområdet, især BSU 22 
"Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer", samt BSU 23 "Oprettelse af intern sko-
le/dagbehandling gruppeordning". 
 
Udviklingen i den stigende mistrivsel vendes ikke alene ved at ændre rammerne i folkeskolen. Der skal 
derfor også igangsættes en bredere dialog om det gode børneliv i Furesø Kommune. Hvis udviklingen 
skal vendes, så skal der være fokus på det hele børneliv; forældrenes beskæftigelsessituation, sociale si-
tuation, boligforhold samt værdien af et aktivt fritidsliv, hvor kommunens kulturliv samt idræts- og fri-
tidsordninger kan spille en vigtig rolle.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
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 til befordring elever i grundskolen udgør 7,7 
mio. kr. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Evt. personalemæssige konsekvenser afdækkes i løbet af 2023.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget lever op til vedtagne principper fra specialtilbudsanalysen, bl.a.: 
 
Som en del af mangfoldige fællesskaber  
Børn og unge i Furesøs specialtilbud skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber, lige fra skolens 
store, brede fællesskaber og til mindre faglige og sociale fællesskaber. Det giver børn og unge værdiful-
de erfaringer og muligheder for at spejle sig i andre – både børn og unge, der ikke har samme udfor-
dringer som dem selv, og børn og unge med samme udfordringer, men med andre styrker, andre erfa-
ringer og andre mestringsstrategier. Børn og unge er mere ens end forskellige, og alle har brug for at 
opleve sig som betydningsfulde deltagere i forpligtende fællesskaber 
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Udvalg: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 1 – FAST-track på sygedagpenge 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -750 -750 -750 -750 

Investeringer 0 0 0 0 

Indtægter     

Netto -750 -750 -750 -750 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter X Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Sygedagpenge 41.580 42.780 42.780 42.780 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

Aktivitetsområde: 
Arbejdsmarkedsordninger/ Kontante Ydelser 

 

BEU 2 – Omfordeling af indsats fra ledige til sygemeldte 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -1.000 -1.000 0 0 

Investeringer 475 475 0 0 

Indtægter     

Netto -525 -525 0 0 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter X Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Jobafklaringsforløb 13.650 13.650 13.650 13.650 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

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

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 3 – Fokus på langtidsledige og EU-borgere på dagpenge 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 

Investeringer 250 250 250 250 

Indtægter     

Netto -2.950 -2.950 -2.950 -2.950 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter X Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

A-dagpenge 61.000 61.000 61.000 61.000 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

 
Forslag del 2 
- Flere langtidsledige i job   

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

 
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

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

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

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

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

Aktivitetsområde: 
Arbejdsmarkedsordninger 

 

BEU 4 – Tilpasning af beskæftigelsesprojektet  
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -400 -400 -400 -400 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Beskæftigelsesprojekt 1.060 1.060 1.060 1.060 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

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

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 5 – Flere lønnede timer til fleksjobbere 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -57 -57 -57 -57 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -57 -57 -57 -57 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter X Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Fleksjob 38.640 40.360 40.540 38.640 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

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

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

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

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 6 - Rekruttering til kommunale enheder 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -445 -445 -445 -445 

Investeringer 265 265 265 265 

Indtægter     

Netto -180 -180 -180 -180 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter X Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

A-dagpenge 61.000 61.000 61.000 61.000 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

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

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

BEU 7 – Systematisk virksomhedspraktik i kommunale enheder 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -3.225 -3.225 -3.225 -3.225 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -3.225 -3.225 -3.225 -3.225 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter X Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

A-dagpenge 61.000 61.000 61.000 61.000 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

  
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

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

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

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

Aktivitetsområde: 
Arbejdsmarkedsordninger 

 

BEU 8 – Tilpasning af indsatser  
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -1.750 -1.750 -2.000 -2.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -1.750 -1.750 -2.000 -2.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter X Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Indsatsbudget 37.810 37.810 37.810 37.810 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Budgettet til beskæftigelsesindsats reduceres og har konsekvens i forhold til mængden af indkøb hos 
eksterne leverandører og i mindre omfang for behov for antallet af medarbejdere i Jobcentret.   
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BE-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Arbejdsmarkedsordninger 

 

BEU 9 – Opkvalificering af kortuddannede i Furesø Kommune 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -215 -430 -430 -430 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -215 -430 -430 -430 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter X Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Indsatsbudget 37.810 37.810 37.810 37.810 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

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

Aktivitetsområde: 
Myndighed (HK6) 

 

BEU 10 – Tilpasning af kontrolindsats  
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -900 -900 -900 -900 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Myndighedsbudget 20.890 20.890 20.890 20.890 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

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

Aktivitetsområde: 
Tilskud (ØU) 

 

BEU 11 – Arrangementet ”Farverige Furesø” nedlægges  
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -49 -49 -49 -49 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -49 -49 -49 -49 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Budget 49 49 49 49 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. 
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Udvalg: 
BE-UDVALG 

Aktivitetsområde: 
Kontante ydelser 

 

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

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter X Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Kontante ydelser 194.316 195.729 195.729 195.729 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

  
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Se ovenstående punkt. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Se ovenstående punkt. 
 

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

Aktivitetsområde: 
Erhverv 

 

BEU 13 – Reduktion i erhvervsindsats 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -100 -100 -100 -100 

Investeringer     

Indtægter     

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

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Erhvervsområdet 2.000 2.000 2.000 2.000 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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

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

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

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. 
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 1 – Samlet tilpasning af kommunens bibliotekstilbud  
 
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 -345 -565 -756 -800 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -345 -565 -756 -800 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 

Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Bibliotekernes samlede budget 16.300 16.300 16.300 16.300 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold  
 
Forslaget vil medføre en samlet reduktion i den bemandende åbningstid på Furesø Kommunes bibliote-
ker med 15 timer/uge fra 2023 og frem samt en reduktion i og konvertering af eksisterende budget til 
drift, så en større andel af budgettet allokeres til digitale medier.  

 
Det samlede forslag sikrer, at Furesø Kommune fastholder et alsidigt bibliotekstilbud, med stor faglig-
hed og højt aktivitetsniveau, gennem en øget fokuseret tilgang til det biblioteksfaglige område.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
I Furesø kommune er der ca. 41.000 borgere. Kommunen har 3 folkebibliotekstilbud, i Farum, Værløse 
og Hareskov, hvoraf det sidstnævnte er helt selvbetjent. På disse tre biblioteker er der ugentligt åbent 
for borgerne i 249 timer, hvoraf 68 af disse er med faguddannet biblioteksbetjening.  
 
Det samlede antal besøgende på bibliotekerne i Farum og Værløse (i 2019) var 257.524 (tal fra Hare-
skov medtages ikke, da det er et kombi-bibliotek og skolebørnenes daglige brug giver misvisende tal). 
Fordelt på bibliotekerne var tallene 172.364 på Farum bibliotek og 85.160 besøgende på Værløse bibli-
otek. Det samlede udlån af materialer (i 2019) var på 299.893 stk., og fraregnet udlånet fra Hareskov 
bibliotek, fordeler dette tal sig stort set ligeligt mellem Farum og Værløse. På Hareskov bibliotek er der 
registreret 5.728 årlige udlån til voksne.  
 
Ud over den daglige frontbetjening af borgerne, varetages en række opgaver bl.a. indkøb, klargøring og 
påpladssætning af materialer. Der afvikles diverse arrangementer og undervisning for børn og voksne i 
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størrelsesordenen ca. 250 stk. om året, fordelt på de tre biblioteker. Ved en reduktion i den beman-
dende åbningstid vil antallet af arrangementer også blive reduceret.  
 
Den konkrete reduktion i den betjente bibliotekstid vil finde sted som følger:  

• Værløse bibliotek om lørdagene 10-14 = 4 timer 

• Værløse bibliotek onsdage kl. 10-14 = 4 timer 

• Farum bibliotek om torsdagen 13-18 = 5 timer 

• Farum bibliotek fredage kl. 16-18 = 2 timer 
 
Det giver i alt en reduktion af betjeningen på 15 timer fordelt med 8 timer i Værløse og 7 timer i Farum. 
De konkrete reduktioner er dels valgt ud fra hvor der er færres der benytter biblioteket, dels så de to 
biblioteker supplerer hinanden i f.t. betjent åbningstid.  
 
Bibliotekernes samlede selvbetjente og betjente åbningstid vil fremover se således ud: 
 

Ugedag Farum bibliotek Værløse bibliotek Hareskov 

    

Mandag Åbent 8-20  

Betjent åbent 10-18 

 

Åbent 8-20 

Betjent åbent 14-18 

Åbent 7-22 

Tirsdag Åbent 8-20 

Betjent åbent 10-18 

 

Åbent 8-20 

Betjent åbent 10-14 

Åbent 7-22 

Onsdag Åbent 8-20 

Betjent åbent 10-18 

Åbent 8-20 

(tidligere betjent åbent 

10-14) 

Åbent 7-22 

Torsdag Åbent 8-20 

Betjent åbent 10-13  

(tidligere betjent åbent 

10-18) 

Åbent 8-20 

Betjent åbent 14-18 

Åbent 7-22 

Fredag Åbent 8-18 

Betjent åbent 10-16 

(tidligere betjent åbent 

10 -18) 

Åbent 8-18 

Betjent åbent 10-14 

Åbent 7-22 

Lørdag Åbent 9-16 

Betjent åbent 10-14 

Åbent 9-16 

(tidligere betjent åbent 

10-14) 

Åbent 7-22 

Søndag Åbent 9-16 Åbent 9-16 Åbent 7-22 
 
Når den bemandende åbningstid reduceres, vil der ske en tilpasning i driftsudgifter til indkøb af fysiske 
materialer og samtidig en øgning i adgangen til digitale materiale. Overgangen til flere digitale materia-
ler vil ske progressivt over perioden. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
 

Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser på ca. 2 årsværk.  
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Trods reduktion i det samlede bibliotekstilbud, vil Furesø Kommune fortsat ligge højt på både samlet 
åbningstid, aktiviteter og udbud.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 2 – Ungemiljø - Fjerne særbevilling  
 
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 -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 

Pulje og driftsmidler til Unge 1.100 1.100 1.100 1.100 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Med dette forslag fjernes den ekstra bevilling, der er afsat til ungemiljø i Galaksen.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget fjerner de tidligere planer og budgetaftaler til at fremme ungemiljøer i kommunen.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ud over midler til driften af UngeKulturHuset (UKH) er der p.t. midler til drift af et fremtidigt ungemiljø. 
Denne bevilling på 0,5 mio. kr. udgår nu af budgettet. Bevillingen har i 2022 bl.a. givet mulighed for at 
sikre en øget betjent åbningstid i UKH. Denne vil bortfalde igen.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Etablering af et Ungemiljø er ikke en kommunal kerneopgave.  

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

117 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 3 – Reduktion i kommunalt tilskud til Skovhuset 
 
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 -100 -300 -500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -100 -300 -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 

Samlet budget til Skovhuset 900 900 900 900 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Dette forslag lægger op til at tilskuddet til Skovhuset reduceres fra og med 2024.  
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Skovhuset afvikler typisk omkring 6 årlige udstillinger, varetager skolearrangementer, koncerter og bil-
ledskole. Det årlige besøgstal ligger typisk omkring 7.000. 
 
Idet kommunens tilskud reduceres vil Skovhuset skulle hente øget ekstern finansiering via fonde og 
lign. for at kunne fastholde det nuværende aktivitetsniveau.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Skovhuset er en selvejende institution, der modtager et samlet kommunalt tilskud på 0,9 mio. kr. årligt.  
 
Der ud over stiller Furesø Kommune bygningen vederlagsfrit til rådighed for Skovhusets aktiviteter. I 
forbindelse med den seneste aftale mellem Furesø Kommune og Skovhuset, blev der bl.a. lagt vægt på, 
at Skovhuset på sigt skulle arbejde for, at en større andel af deres indtægter blev genereret via ekstern 
finansiering fra fonde og puljer.  
 
Reduktion i skovhuset tilskud indføres etapevis over budgetårene. Når reduktionen er fuldt implemen-
teret i 2026, vil kommunes økonomiske tilskud til Skovhuset være på 400.000 kr./år.   
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
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Ligger i tråd med intentionerne i den aftale Byrådet har indgået med Skovhuset. 
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Folkeoplysning 

 

KFI 4 – Nedjustering af loft for aktivitetstilskud 
 
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 netto (FOU) 17.150 17.150 17.150 17.150 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget indebærer en reduktion af loftet på foreningernes aktivitetstilskud fra 485 kr. til 455 kr. pr. 
medlem i 2024 og frem. 
 
Foreningerne modtager årligt et aktivitetstilskud bestående af et medlemstilskud samt et træner- og in-
struktørtilskud. Ordningen indeholder et loft, således at de to tilskud tilsammen i dag ikke kan overstige 
485 kr. pr. medlem.  
 
Furesø Kommune har i alt udbetalt 6,7 mio. kr. i aktivitetstilskud for 2021, hvilket svarer til 525 kr. pr. 
unge under 25 år eller 163 kr. pr. indbygger.  

 
 
Dette tilskudsniveau er langt højere end sammenlignelige kommuner. Foreningerne i Furesø Kommune 
opretholder således et aktivitetstilskud der er mere end 30% højere end landsgennemsnittet for ”by-
kommuner” målet ud fra antal medlemmer under 25 år (Kilde: VIFO-rapport 2020). 
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

En reduktion af loftet vil som udgangspunkt ikke ændre på foreningernes medlemstilskud, men udeluk-
kende påvirke størrelsen af deres træner- og instruktørtilskud.  
 
De foreninger, der således vil blive berørt af en reduktion af loftet, vil være de foreninger der har store 
lønomkostninger.  
 
Forslaget vil således primært påvirke aktivitetstilskuddets størrelse for kommunes svømmeklubber, 
fodboldklubber, gymnastikforeninger, tennisklubber, håndbold-, basket-, og volleyforeninger, samt en-
kelte andre.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
En reduktion af loftet vil betyde en nedgang i de berørte foreningers samlede aktivitetstilskud på ca. 2% 
for hver 10 kr. loftet sænkes.  
 
På tilsvarende vis vil en reduktion på 10 kr. give en besparelse på ca. 100.000 kr.  
 
En besparelse på 0,3 mio. kr. kræver således en reduktion på 30 kr. (fra 485 kr. til 455 kr. pr. medlem) 
og vil medføre en reduktion på ca. 6% hos de ca. 20 foreninger der til sammen vil opleve en tilskuds-
nedgang.  

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

under FN’s verdensmål 
Trods reduktion i tilskudsloftet vil Furesø Kommune fortsat ligge højere end de fleste øvrige kommuner 
og dermed fortsat prioritere det frivillige foreningsområde, som både 2030-mål og politik lægge op til.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 5 – Udtræden af Bådfarten – eventuel genforhandling 
 
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 -600 -600 -600 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -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 

Vedtaget budget – Bådfarten 600 600 600 600 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget indebærer at Furesø Kommune udtræder af Bådfarten fra og med 2024. Dermed stopper ru-
te- og chartersejlads på Furesøen. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Furesø Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune ejer til sammen Bådfarten, som 
bliver drevet som et tværkommunalt selskab. Bådfarten har eksisteret siden 1890’erne. Selskabet ejer 
seks historiske både samt diverse tilhørende driftsfaciliteter. Bådfarten bidrager både med konkrete ak-
tiviteter på bl.a. Furesøen, men er i lige så høj grad af kulturhistorisk værdi. Bådfarten sejler i rutefart 
på hhv. Furesøen, Vejlesø (i Holte), Bagsværd Sø og Lyngby Sø i sommerperioden. Derud over tilbydes 
chartersejlads. Selve driften har været i udbud og varetages af Strömma, der bl.a. også står for drift af 
kanalbådende og sightseeing busser i København.  
 
Furesø Kommunes bidrag til Bådfarten udgør 20% af ejerkommunernes samlede medfinansiering.  
 
Bådfarten sejler i perioden maj –oktober. På Lyngby sø og Bagsværd sø sejles der rutefart i weekenden. 
Dette suppleres med sejlads på 4 hverdage i skolernes sommerferie. På Furesøen sejles der kun søndag 
og helligdage i hele sæsonen. Der sejles på Furesøen i tidsrummet kl. 10-18. Ud af Bådfartens samlede 
billetsalg på ca. 20.000 billetter/sæson, knytter de 2.000 billetter sig til sejlads på Furesøen. Det svarer 
til ca. 10% af det samlede billetsalg. Derud over sejles der ca. 2.600 charterture i løbet af en sæson. 
50% af disse sejles på Furesøen, heraf en fjerdedel med afgang fra Furesøbad eller Kollekolle. Sejlads på 
Furesøen beslaglægger ca. 35% af selskabets materielle aktiver.  
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En rutebillet for en voksen koster 90 kr. til én sø og 150 til to søer. Børn er ½ pris og pensionister får ra-
bat. Prisstrukturen lægger op til køb af årskort, som typisk vil være ”tjent hjem” efter 3 sejladser.  
 
Muligheden for charter støtter op om flere af de øvrige aktiviteter ved søerne – herunder restauranter 
og traktørsteder. Chartermuligheden benyttes typisk ifm. et bryllup, en konfirmation eller anden form 
for fest. Det koster mellem 3.000 og 6.000 kr. at charter en båd afhængig af størrelsen og sejltur. 
 
Ejerkommunernes skoler og institutioner kan sejle til halv pris.  
 
Baggrunden for at der afvikles mindre sejlads på Furesøen end på de andre søer er direkte koblet til Fu-
resø Kommunes tidligere krav om at få nedsat vores bidrag til Bådfarten. Tidligere betalte kommunen 
over en mio. kr. til samarbejdet og havde sejlads i sammen omfang som på de øvrige søer. Furesø Byråd 
ønskede et mindre bidrag og accepterede i den forbindelse at minimere sin ejerandel hvormed omfan-
get af rutesejlads blev justeret til søndag og helligdag – de dage hvor der statistisk er flest der benytter 
tilbuddet på Furesøen. 
 
Et alternativ til en udtræden af Bådfarten kunne være at genforhandle samarbejdsaftalen med de to 
øvrige kommuner. Enten således, at Furesø Kommunes andel bliver mindre en de nuværende 20% eller 
således at rammerne for selve driften af Bådfarten – sejlsæsonens længde, sejlads på hverdage, forde-
lingen mellem rutetrafik og Charterture – tilpasses, hvormed det samlede driftsunderskud minimeres 
og kommunernes bidrag bliver mindre.  
 
Den nuværende bortforpagtning af Bådfartens drift udløber i efteråret 2023. Arbejdet med et nyt ud-
bud pågår p.t. og forventes offentliggjort primo 2023, mhp. indgåelse af ny aftale i juni 2023. Såfremt 
Furesø Kommune ønsker at udtræde af samarbejdet eller optage forhandling om en ny samarbejdsafta-
le med de to andre kommuner, bør Lyngby-Taarbæk kommune og Gladsaxe Kommune orienteres her-
om hurtigst muligt.  
 
Såfremt Furesø kommune vil opsige sin aftale med de øvrige ejerkommuner, skal dette ske inden ud-
gangen af marts måned, hvormed udtræden kan finde sted ved sejlsæsonens ophør.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ved udtræden af Bådfarten kan kommunen ikke kræve sin andel af selskabets værdi kapitaliseret og 
udbetalt. Kommunes andel af aktiverne overdrages til de øvrige kommuner, jf. gældende aftale 
 

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

Aktivitetsområde: 
KFI/FOU 

 

KFI 6 – Reduktion af søgbare puljemidler  
 
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 -425 -425 -425 -425 

Investeringer 75 75 75 75 

Indtægter     

Netto -350 -350 -350 -350 
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 

Samlet budget til søgbare puljer.  2.000 2.000 2.000 2.000 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget indebærer en reduktion i tilskudspuljer målrettet brugere på KFI’s område.  
 
På KFI’s samlede ansvarsområde er der søgbare puljer for ca. 2 mio. kr. målrettet foreningslivet. 
 
Forslaget bygger på følgende besparelser: 
- KFI’s interne pulje og Puljen til Vores Furesø samles og reduceres med 100.000 kr. i alt 
- Ungepengepuljen reduceres med 150.000 kr. 
- Vedligeholdelsespulje og midler til ordinært vedligehold af mindre idrætsfaciliteter reduceres med 

100.000 kr. 
 
Ud over de konkrete nedjusteringer af puljer, lægges der samtidig op til, at der flyttes 75.000 kr. fra 
Idræt- og Fritidspuljen til Puljen for Sommerferieaktiviteter, så det høje aktivitetsniveau kan oprethol-
des her.  Idræt og Fritidspuljen har de sidste mange år disponeret midler til kommunes Sommerferieak-
tiviteter som en underskudsgaranti. I alle årene er midlerne blevet brugt. For at lette planlægningen og 
sikre en mere gennemsigtig budgetlægning af kommunes sommerferieaktiviteter flyttes budgettet nu 
permanent.  

 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget lægger op til en samlet gennemsnittelig reduktion på det der svarer til ca. 17% af de samlede 
puljemidler målrettet aktører på KFI’s område. Effekten af den foreslåede besparelse vil være at færre 
aktivitetsansøgninger vil kunne imødekommes.   
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
I Furesø Kommune har vi 10 åbne/søgbare puljer, der knytter sig direkte til brugerne på KFI’s område. 
Der er i alt afsat 2 mio. kr. til disse puljer.  
Besparelsen imødekommes gennem en nedjustering af eksisterende puljer ud fra en konkret vurdering 
af puljernes funktion, størrelse, og reelle udnyttelse.  
 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Ovenstående konkrete forslag til implementering tager udgangspunkt i, hvordan en besparelse på nu-
værende puljer i mindst mulig grad påvirker foreningernes ordinære aktivitetsniveau, hvilket flugter de 
grundlæggende intentioner i kommunes Fritidspolitik.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 7 – Mindre central koordinering af Kulturområdet 
 
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 

Vedtaget budget 1.500 1.500 1.500 1.500 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Den nuværende centrale kulturlederstilling ændres til en kulturkonsulentstilling uden ledelsesansvar. 
Samtidig reduceres driftsmidler til tværgående opgaver på kulturområdet. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil afstedkomme en mindre tværgående ledelse af kommunes kulturområde. Samtidig sikrer 
forslaget dog, at tidligere effektiviseringer på tværs af kulturområdet fortsat kan realiseres.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Kulturlederstilingen er pt. vakant, hvorfor forslaget ikke vil have personalemæssige konsekvenser her. I 
sammenhæng med øvrige besparelser/effektiviseringer på det samlede kulturområde vil forslaget dog 
kræve en samlet optimering af kulturområdets administrative funktioner, herunder en overordnet til-
pasning af områdets samlede ressourcer og kompetencer. Denne del kan få personalemæssige konse-
kvenser, bl.a. for at sikre de nødvendige kompetencer. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget sikrer et gennemgående fokus på kommunes samlede kulturområde – herunder samarbejde 
med frivillige og foreninger.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 8 – Nedjustering af tilskud til eksterne kulturelle aktiviteter (Faste 
tilskud) 
 
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 -135 -135 -160 -160 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -135 -135 -160 -160 
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 1.200 1.200 1.200 1.200 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Med dette forslag justeres udvalgte tilskud til eksterne samarbejder på kulturområdet. Forslaget inde-
holder følgende: 
- Ophør med uddeling af Kulturpris og Talentpris (50.000 kr.) 
- Ophør med tilskud til Farverig Furesø (10.000 kr.) 
- Reduktion i tilskud til Furesø Garden (25.000 – 50.000 kr.) 
- Reduktion i tilskud til Furesø Teater (50.000 kr.) 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Dette forslag minimerer eller afskaffer støtten til eksterne samarbejder på Kulturområdet.  
De steder hvor et tilskud eller en aftale ophører må det forventes at den konkrete aktivitet lukker ned. 
Der hvor der reduceres i et tilskud, må forventes en nedgang i aktivitetsniveauet. Denne nedgang kan 
for Furesø Gardens vedkommende blive så stor at de må lukke.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ingen personalemæssige konsekvenser, da der er tale om eksterne samarbejdspartner.  
En reduktion i tilskuddet til Furesø Teater vil tillige medføre at teaterets statslige tilskud også vil falde.  

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

under FN’s verdensmål 
Forslaget sikrer at aktiviteter for børn og unge (under 25 år) kun påvirkes minimalt.   
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Kultur 

 

KFI 9 – Nedjustering af aktivitetsomfang på kulturområdet 
 
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 -145 -225 -225 -225 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -145 -225 -225 -225 
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 20.500 20.500 20.500 20.500 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Dette forslag lægger op til en justering af aktivitetsomfanget i kommunes kulturhuse, på Musikskolen 
og af museets skoletjeneste. 
 
Aktivitetsbudgetterne reduceres med følgende: 
- Farum kulturhus 25.000 kr. 
- Galaksen 50.000 kr. 
- Musikskolen 100.000 kr. 
- Museets bevilling til Jonstrupsamlingen 50.000 kr. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der er tale om en nedjustering af kulturinstitutionernes driftsramme. I Farum Kulturhus og Galaksen vil 
det påvirke antallet af årlige arrangementer. Begge steder må man forvente 2-3 færre arrangementer 
end tidligere. Dette vil dog give plads til at foreninger kan afvikle åbne arrangementer i stedet for. Om 
der er foreninger der reelt ønsker dette vides pt. ikke. Forslaget indebær også en reduktion i antallet af 
pladser på Musikskolen (10-15 elever), hvilket vil forøge antallet af elever på venteliste. Furesø Museer 
modtager årligt en særbevilling til Jonstrupsamlingen på 100.000 kr. Da samlingen nu er fuldt ud regi-
streret, kan bevillingen halveres uden konsekvenser for aktiviteterne.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
På musikskole vil forslaget få personalemæssige konsekvens. Enkelte Musiklærer vil opleve at få færre 
timer.  
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Da der kun er tale om en reduktion, fastholdes samtlige tilbud, hvilket fastholder et bredt og alsidigt 
kulturområde.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Idræt 

 

KFI 10 – Reduktion af svømmehallernes foreningstid samt nedjustering 
af serviceniveau på boldbaner og udendørs tennisbaner 
 
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 -525 -650 -650 -650 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -525 -650 -650 -650 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 18.800 18.800 18.800 18.800 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Dette forslag indebærer en reduktion i driftsmidler til kommunens idrætsanlæg. Forslaget deler sig i 
tre: 
 
1) En reduktion i bassintid for foreninger i kommunens svømmehaller (400.000 kr.). Der arbejdes mod 
en reduktion i kommunens svømmehallers samlede åbningstid, således at der kan holdes lukket i læn-
gere perioder omkring skolernes ferie. I dette indgår tillige en længere nedlukning af Hareskov Svøm-
mesal i perioden f.eks. 15/5 - 15/9 eller 1/12 – 15/2. Svømmeunionens offentlige åbning i Farum 
Svømmehal overdrages til kommunen og reduceres til kun at være åbent på lørdage og søndage. Enkel-
te ydertimerne på hverdage lukkes, der hvor hhv. Farum Svømmehal og Værløse svømmehal kun di-
sponeres af foreninger med en begrænset brug. Disse foreninger tildeles tid i Farum om tirsdagen hvor 
svømmeunionen tidligere afviklede offentlig svømning.  
 
2) En reduktion i serviceniveauet på kommunes boldbaner (150.000 kr.). Der foretages en prioritering 
af den fremtidige brug af kommunes boldbaner, således at driften af disse kan differentieres. Udgangs-
punktet er at ca. 1/3 af kommunes boldbaner skal kunne driftes efter en laveres standart end tidligere 
(træningsbaner).  

 
3) En nedjustering og harmonisering af kommunes tilskud til drift af udendørs tennisbaner (100.000 
kr.). Selvforvaltningsrammen til kommunes to tennisklubber reduceres, hvormed standarten på kom-
munens udendørs anlæg vil skulle justeres. 
 



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

130 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Ovenstående tiltag implementeres i tæt samarbejde med de berørte foreninger og med udgangspunkt i 
den samlede besparelse. Afledte driftsbesparelse inden for Kommunale Ejendomme, der henhører un-
der ØU, skal indgå i den samlede besparelse på 650.000 kr.  
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil indskrænke den samlede åbningstid i kommunens svømmehaller, men samtidig sikre mu-
lighed for at langt de fleste aktiviteter kan fortsætte.  
 
Det samme er gældene for aktiviteter på kommunes boldbaner og tennisbaner, hvor foreningerne dog i 
højere grad end nu er nød til at planlægge deres konkrete aktiviteter i overensstemmelse med det mu-
lige og aftalte serviceniveau. 
  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Besparelsen forventes ikke at ændre på antallet af fuldtidsansatte stillinger på området, men vil medfø-
re færre timere til de timelønsansatte medarbejdere. Tillige vil besparelsen medføre at den samlede 
opgavevaretagelse skal tilpasses.  
 
Dele af besparelsen på svømmehalsområdet vil skulle hentes via driftsbesparelser på el, vand, varme, 
som budgetmæssigt ligger i regi af ØU.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget understøtter ønsket om i højere grad at give foreningslivet medansvar for drift og aktiviteter.  
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Udvalg: 
KFI 

Aktivitetsområde: 
Turisme 

 

KFI 11 – Event og Turisme – nedlægge fokusområdet 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -300 -500 -500 -500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -300 -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 

Vedtaget budget 1.100 1.100 1.100 1.100 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Med dette forslag ophører kommunes dedikerede fokus på Event og Turisme. Både Eventpulje samt 
dedikerede ressourcer spares væk.  
 
Tidligere events der har vist sin værdi fastholder deres kommunale støtte. Disse overgår til faste tilskud. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Siden 2015 har Furesø Kommune haft en Eventstrategi. Denne blev økonomisk understøttet af kom-
munes eventpulje, som gav midlertidige tilskud til større events, samt dedikerede ressourcer til at un-
derstøtte eventarrangørerne. 
 
I de seneste år er det reelt kun eventene: Stor Flyvedag, Flyvestationen på hjul, Jonstrup Jazzfestival og 
Løbefestivallen, der har formået at tiltrække deltager i det omfang der var lagt op til i strategien. Alle 
de nævnte events står til at miste deres støtte inden for det kommende år. Der er ikke nye events der 
har søgt om støtte.  
 
På den baggrund lægger forslaget op til, at de fire nævnte events gøres til fast tilbagevendende aktivi-
teter og at de fremover modtager et fast årligt tilskud svarende til det de tidligere har modtaget fra 
Eventpuljen. Furesø Kommune indgår tillige i et fonds finansieret projekt omkring turisme for forstads-
kommuner til København. WOCO er tovholder på dette projekt og besparelsesforslaget lægger op til at 
vi kan fortsætte som part i projektet i henhold til tidligere indgået aftale herom.   
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Derudover vil forslaget betyde, at Eventpuljen nedlægges (den resterende del på 100.000 kr.) og at de 
dedikerede ressourcer til Event og Turisme spares væk (400.000 kr.).  
 
Det vil betyde, at eventaktører fremadrettet ikke kan få ekstra hjælp til myndighedsansøgning og lign. 
Deres overgang til et fast tilskud, sikrer dog at de har økonomi til den mere praktiske del af deres event, 
herunder opsætning af skilte, klipning af græs, P-vagter, m.m. Dette er opgaver som en eventarrangør 
fortsat vil kunne købe af Furesø Kommune (primært Driftsgården) såfremt de ønsker dette.  

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Forslaget vil medføre opsigelse af en medarbejder.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Støtte til Event og Turisme er ikke en kommunal kerneopgave.  
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet 

 

ÆSU 1 – Øget fokus på ind- og genindlæggelser 
 
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 -600 -600 -600 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -600 -600 -600 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift  Overførselsudgifter X Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 177.964 177.964 177.964 177.964 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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 person-
lig pleje og/eller sygepleje. Plejehjemmene har desuden fast tilknyttede plejehjemlæger, og der er an-
sat en læge på Rehabiliteringscentret. Det sundhedsfaglige personale skal have øget fokus på observa-
tioner, der kan føre til ind- og genindlæggelser.  
 
I 2021 blev budgettet til velfærdsteknologi bl.a. brugt til målertårne. Målertårnene er en slags alt-i-et-
redskaber, der arbejder med høj præcision. De registrerer puls, temperatur, blodtryk og iltmætning i 
blodet. Ved bl.a. systematisk brug af målertårne vil man tidligere kunne opdage infektioner i urinveje-
ne, som er en af de hyppigste årsager til ind- og genindlæggelser af medicinske patienter. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Borgerne vil opleve en større livskvalitet, hvis ind- og genindlæggelser undgås. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Det vurderes, at der kan spares 0,6 mio. kr. årligt på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæ-
senet, hvis projektet iværksættes. Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet har været 
fastfrosset i flere år og forventes også at være det i 2023. På den baggrund forventes først en besparel-
se fra 2024 og frem. 
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Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget understøtter Furesøs vision om: 
Et sundt og aktivt liv - hele livet og 2030 målet om: 
En tryg og omsorgsfuld ældrepleje.  
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 2 – Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem  
 
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 -300 -300 -300 -300 

Investeringer 0 0 0 0 

Indtægter     

Netto -300 -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 

Sygepleje og kommunale pleje-
hjem 106.882 106.882 106.882 106.882 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I dag er det personalet på plejehjem, der varetager medicinophældning til borgerne. For hjemmeboen-
de borgere, der er visiteret til medicinophældning, varetages opgaven enten af sygeplejen eller den de-
legeres til hjemmeplejen. Der er i dag 459 hjemmeboende borgere, der får medicinophældning. 
 
Apotekerne tilbyder dosispakket medicin, som er færdigpakket medicin, der er klar til brug for borger-
ne. Dosisdispensering vil forbedre patientsikkerheden, da menneskelige fejl undgås. Forudsætningen 
for at få dosisdispensering er, at borgerens medicinforbrug anses for stabilt i ca. 3 måneder frem. 
 
Forslaget medfører, at nogle hjemmeboende borgere og borgere på plejehjem, vil kunne overgå til do-
sismedicin på apoteket. Personalet på plejehjemmene og i sygeplejen vil fortsat skulle udføre nogle op-
gaver i relation til medicinhåndtering mv.  
 
Samlet set vurderer forvaltningen, at der vil være en tidsmæssige besparelse for personalet ved, at nog-
le borgere overgår til dosispakket medicin.   
 
Borgeren skal betale for dosisdispensering, som udføres af apotekerne.  
 
Forslaget forudsætter, at de praktiserende læger er villige til at deltage i ordningen. Forvaltningen er i 
dialog med lægerne, hvor nogle er positive og gerne vil samarbejde.  
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Dosisdispensering vil forbedre patientsikkerheden, da borgerne får den rette mængde medicin. Medi-
cinen pakkes af en maskine i små poser med dato og tidspunkt. Medicinen kontrolleres flere gange in-
den den bliver udleveret til borgerne.  
 
Der skal laves aftale med de praktiserende læger, som skal give apotekerne besked, også ved ændrin-
ger i medicinen.  
 
Borgerne skal selv betale for dosisdispenseringen, som forventes at koste borgeren ca. 55 kr. pr. uge. 
Når der er taget højde for medicintilskud, forventes udgiften for borgeren at være på ca. 1 kr. om da-
gen. Nogle borgere vil desuden kunne søge om kommunalt helbredstillæg, hvilket vil bevirke en mer-
udgift under Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv.  
 
Borgeren betaler kun for den medicin, der bliver hældt op. Det vil sige, at hvis der sker medicinændrin-
ger, undgår borgeren at have meget medicin stående, som skal smides ud.  
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ud over det patientsikkerhedsmæssige og miljømæssige, kan der spares personaleressourcer på pleje-
hjemmene og i sygeplejen ved, at nogle borgere fremadrettet får dosispakket medicin fra apoteket. Det 
vurderes, at besparelsen udgør 0,3 mio. kr. årligt fra 2023. 

 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Lov om lægemidler, Lov om apoteksvirksomhed og Sundhedsloven.  
 
Forslaget understøtter Furesøs vision om: 
Et sundt og aktivt liv - hele livet og 2030 målet om: 
En tryg og omsorgsfuld ældrepleje.  
 
 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

138 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
ÆSU + HSP 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet, bostøtte 

 

ÆSU 3 – Bedre koordinering i borgeres hjem 
 
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 -300 -300 -300 -300 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -300 -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 

Visiterede timer (hjemmepleje) 
og sygepleje 117.222 121.632 125.959 125.959 

 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold  
CSS og CBV har i dag en gruppe af borgere, som begge centre giver forskellige former for støtte i deres 
hjem. Både Socialpsykiatri og udsatte borgere, sygeplejen og hjemmeplejen kommer hos denne gruppe 
borgere, og borgerne får derfor hjælp af mange forskellige personer i løbet af en uge, og for nogens 
vedkommende mange forskellige bare på en enkelt dag. Nogle af de ydelser borgerne modtager fra 
hhv. CSS og CBV har samme mål, f.eks. pædagogisk støtte. Med dette forslag sikres en øget koordine-
ring mellem CSS og CBV ifht. de tildelte ydelser, så flere opgaver kan varetages af samme medarbejder. 
Herved vil borgeren opleve en højere kvalitet, både ifht. at der kommer færre forskellige personer i 
borgerens hjem og dermed vil der være en større kontinuitet i opgaveløsningen, men samtidig sikres 
det også at f.eks. pædagogisk støtte vil blive ydet af medarbejdere, der er særligt uddannet til netop 
denne opgave. Der vil blive færre korte små-besøg hos borgerne ved at samle opgaverne hos de med-
arbejdere, hvor det giver mest mening. I praksis vil dette betyde, at der er opgaver der rykker fra 
hjemme- og sygeplejen til Socialpsykiatri og udsatte borgere.  
 
Det er vurderingen, at forslaget kan sættes i værk med kort varsel i 2022, hvor det i første omgang vil 
berøre ca. 12 borgere. Fra 2023 vil forslaget kunne udvides til at berøre ca. 46 borgere, med evt. mulig-
hed for på sigt at øge forslaget til endnu flere borgere. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Konsekvensen af forslaget er, at de berørte borgere vil opleve, at der kommer færre forskellige medar-
bejdere i deres hjem, og at de medarbejdere der kommer, er fagligt bedst muligt klædt på til at løse 
den opgave, som borgeren har fået bevilget hjælp til. Borgerne vil således opleve forslaget som en bed-
re service end de modtager i dag. 
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Ved at koordinere hvilke ydelser borgerne skal modtage, vil det være muligt i højere grad at justere an-
tallet af ydelser, så det svarer til borgernes behov.  
 
Med forslaget rykkes udvalgte opgaver fra hjemme- og sygeplejen til Socialpsykiatri og udsatte borgere. 
Det er vurderingen at dette også vil give den ekstra effekt, at det vil blive nemmere at rekruttere med-
arbejdere til disse opgaver, da Socialpsykiatri og udsatte borgere har lettere ved at rekruttere nye 
medarbejdere end særligt hjemmeplejen har. 
 
Forslaget medfører, at medarbejdere i Socialpsykiatri og udsatte borgere skal oplæres i udvalgte hjem-
me- og sygeplejefaglige opgaver. Det er vurderingen, at såfremt forslaget iværksættes for de første 12 
borgere snarest i 2022, vil udgiften til oplæringen modsvares af besparelsen der kan hentes i 2022, 
hvorfor forslaget dermed vil være klar til at give fuld effekt allerede fra 2023. 
 
Forslaget vil indebære en afregning fra visiterede timer til hjemmepleje og sygepleje til CBV for udførel-
se af udvalgte hjemme- og sygeplejefaglige opgaver. Forvaltningen vurderer, at den styrkede koordine-
ring af ydelserne indebærer en besparelse på visiterede timer til hjemmepleje og i Sygeplejen på i alt 
0,3 mio. kr. årligt. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Serviceloven og sundhedsloven. 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet 

 

ÆSU 4 – Specialiseret rehabilitering hjerneskadede 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 2.993 2.993 2.993 2.993 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

På hjerneskadeområdet er det hospitalet, der visiterer borgeren til specialiseret rehabilitering eller al-
men genoptræning. Visiteres borgerne til specialiseret rehabilitering er kommunen forpligtet til at an-
vende en leverandør af rehabiliteringen, som har forskningsforpligtigelse. Det betyder, at kommunen 
ikke kan forvalte forløbet i eget regi. 

 
Området er karakteriseret ved, at det omfatter relativt få borgere, hvoraf nogle modtager ret dyre for-
løb.  

 
På hjerneskadeområdet har der de sidste par år været igangsat en række initiativer til at begrænse bru-
gen af ekstern leverandør – og hermed de samlede udgifter - så meget som muligt: 

• I Genoptræningscentret er siden 2016 opbygget kompetencer til at varetage almen genoptræning 

på avanceret niveau 

• Borgere visiteret til Specialiseret rehabilitering tilbydes et forløb på Rehabiliteringscentret i de til-

fælde, hvor det er muligt 

• Center for Sundhed og Seniorliv har en hjerneskadekoordinator, som bl.a. har optimeret samarbej-

det med hospitalerne om visiteringen af borgere 

• Center for Sundhed og Seniorliv har i samarbejde med Center for Børn og Voksne og Jobcentret til-

knyttet en logopæd og en neuropsykolog med henblik på at kunne give tilbud til flere borgere i eget 

regi 

• Der er igangsat et tværkommunalt samarbejde om kompetenceudvikling inden for hjerneskadeom-

rådet 
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Udgifterne til området har været meget svingende de seneste år (jf. figuren neden for). I 2019 lå udgif-
terne på 2,0 mio. kr., mens de i 2020 lå på 4,1 mio. kr. Det høje udgiftsniveau i 2020 kan tilskrives man-
ge forløb, herunder få meget dyre og langvarige forløb. I 2020 blev der afholdt udgifter for 12 borgere, 
mens der i 2021 kun var udgifter for 5 borgere og udgifter for 1,2 mio. kr. I 2022 er der til og med april 
afholdt udgifter for 4 borgere og der er pt. et forventet forbrug i 2022 på 1,2 mio. kr. 
 
Forvaltningen vurderer, at udgiftsniveauet de kommende år vil ligge under de budgetterede 3,0 mio. kr. 
årligt og foreslår, at budgettet reduceres med 1 mio. kr. i 2023 og frem, fra 3,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr. 
årligt. 
 
 

 
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil ikke være nogen konsekvenser for de borgere, der erhverver en hjerneskade og har brug for 
specialiseret genoptræning. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer, at budgettet til specialiseret rehabilitering af hjerneskadede reduceres med 1,0 
mio. kr. i 2023 og ud i årene. 
 
Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser.  
 

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

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 5 – Køb af hjemmeplejeydelser reduceres 
 
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 -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 

Vedtaget budget 3.033 3.033 3.033 3.033 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Budgettet dækker udgifter vedrørende hjemmeplejeydelser og madservice for Furesøborgere  
i andre kommuner. Det drejer sig primært om borgere visiteret til ældrebolig i en anden kommune. 
Derudover er der udgifter til hjemmeplejeydelser for Furesøborgere på ferie i andre kommuner. 
 
Forbruget på køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner varierer noget fra år til år. Budgettet har 
siden 2020 ligget på ca. 3 mio. kr. I 2021 var der et mindreforbrug, og det samme forventes i 2022 (jf. 
nedenstående graf). 
 
Forvaltningen vurderer, at budgettet kan reduceres med 0,5 mio. kr. i 2023 og ud i årene. 
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Forlaget vil ikke få konsekvenser for Furesøborgere, der er bosat i andre kommuner, og modtager 
hjemmeplejeydelser. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer, at budgettet til køb af hjemmeplejeydelser reduceres med 0,5 mio. kr. i 2023 og 
ud i årene. 
 
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 
 

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

Aktivitetsområde 
Ældreområdet  

 

ÆSU 6 – Styrket rehabilitering i hjemmeplejen 
 
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 -1.250 -1.500 -1.500 

Investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 

Indtægter     

Netto 1.000 -250 -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 

Visiterede timer 77.588 81.997 86.324 86.324 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der afsættes ressourcer til, at hjemmehjælpen kan foretage rehabilitering i borgernes eget hjem, der vil 
vedligeholde og forbedre deres funktionsniveau.  
 
I 2023 investeres i kompetenceopbygning i medarbejdergrupperne i den rehabiliterende tilgang til 
hverdagsaktiviteter med stigende rehabiliterende indsatser. Investering kan være i form af systematisk 
ergoterapeutisk ’sidemandsoplæring’ rettet mod konkrete borgere samtidig med styrket tværgående 
samarbejde og koordinering med URT. 
 
Det vurderes, at der bliver en afledt besparelse på visiterede timer.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil betyde, at medarbejdere vil tilegne sig færdigheder og kompetencer til den sundhedsfagli-
ge opgave i mødet med borger til at støtte og styrke borgers fysiske som mentale funktionsniveauer til i 
højere grad at kunne håndtere aktiviteter selvstændigt i et aktivt hverdagsliv. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
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. 
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget understøtter 2030-målet om en tryg og omsorgsfuld ældrepleje. 
Furesø Kommunes Værdighedspolitik. 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 7 – Øget salg af plejehjemspladser 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner     

Investeringer     

Indtægter -650 -1.950 -1.950 -1.950 

Netto -650 -1.950 -1.950 -1.950 
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 -16.536 -16.536 -16.536 -16.536 

 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold  
I forbindelse med udbygningen af Lillevang vil plejehjemskapaciteten i Furesø øges med 55 boliger fra 
2024.  Med den øgede kapacitet i Furesø Kommune, forventer forvaltningen, at der vil blive solgt flere 
plejeboligpladser til udenbys borgere.  
Den seneste udvikling på området peger i retning af, at der sælges flere pladser end der er budgetteret 
med. 
Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at det budgetterede antal solgte pladser, øges med 
1 plads fra 25 til 26 pladser i 2023 og med 2 ekstra pladser til 28 pladser fra 2024. Samlet set vil det give 
øgede indtægter på 0,65 mio. kr. i 2023 og 1,95 mio. kr. fra 2024 og frem. 
 
  

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Plejehjemmene budgetteres efter deres samlede kapacitet, og deres budgetter vil ikke blive påvirket af 
forslaget. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer, at indtægtsbudgettet til salg af plejeboligpladser øges med 0,65 mio. kr. i 2023 og 
1,95 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. 
  
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 
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: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 8 – Øget salg af hjemmeplejeydelser 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner     

Investeringer     

Indtægter -500 -500 -500 -500 

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 

Vedtaget budget -2.338 -2.338 -2.338 -2.338 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Budgettet dækker indtægter fra andre kommuner for hjemmeplejeydelser og madservice leveret af Fu-
resø Kommune til udenbys borgere. Det drejer sig om udenbys borgere, der er visiteret til ældrebolig i 
Furesø fra en anden kommune. Derudover er der indtægter vedrørende hjemmeplejeydelser for uden-
bys borgere på ferie i Furesø Kommune.  
 
Indtægterne for salg af hjemmeplejeydelser i andre kommuner varierer noget fra år til år. Indtægts-
budgettet har siden 2020 ligget på 2,3 mio. kr. Siden 2019 har der været stigende indtægter. I 2021 var 
der indtægter for 3,0 mio. kr.  
 
Forvaltningen vurderer, at tendensen med øgede indtægter fortsætter og anbefaler, at indtægtsbud-
gettet øges fra 2,3 mio. kr. til 2,8 mio. kr. fra 2023 og ud i årene.  
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil ikke have konsekvenser for udenbys borgere, der bor i Furesø og modtager hjemmepleje-
ydelser. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer, at indtægtsbudgettet øges med 0,5 mio. kr. i 2023 og ud i årene. 
 
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 
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: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet, Ældreområdet 

 

ÆSU 9 – Justering af egenbetaling for hold på Skovgården og Gedeva-
sevang 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner     

Investeringer     

Indtægter -125 -125 -125 -125 

Netto -125 -125 -125 -125 
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 6.917 6.917 6.917 6.917 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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 stør-
relsesordenen 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.   
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Borgerne vil opleve, at prisen for at deltage på hold på aktivitetscentrene stiger. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Hvis egenbetalingen for hold på Skovgården og Gedevasevang hæves med 30 %, vil det give en merind-
tægt på 125.000 kr. årligt. Der er taget højde for, at prisstigningen vil indebære, at lidt færre tilmelder 
sig holdene.  
 

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

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 10 – Besparelse på områdeledelse 
 
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 2.611 2.611 2.611 2.611 

Anm. Budget til de 3 områdelederstillinger. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Områdelederstillingen for Sundhed, Træning, Aktivitet, Rehabilitering og Uddannelsesfaglig enhed ned-
lægges. 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 vare-
taget som selvstændig opgave. 
 
De øvrige opgaver fordeles på andre ledere på ældre- og sundhedsområdet. 
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil ikke have servicemæssige konsekvenser, men påvirke arbejdet med fastholdelse og rekrut-
teringsstrategien, som er et af områdeledernes væsentligste fokusområder. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ved dels at omlægge opgaver til andre ledere og ansætte en AC-medarbejder til de øvrige opgaver kan 
der spares 200.000 kr. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Serviceloven og sundhedsloven. 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 11 – Tilpasning af kapacitet af plejeboliger 
 
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  -6.000 -9.000 -9.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto  -6.000 -9.000 -9.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 151.254 164.659 164.659 164.659 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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. Forventningen 
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 plejebo-
lig. 
 
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 plejeboli-
ger i kommunen. En tilpasning af boliger kan betyde tomgangsleje. 
 
Der forudsættes effekt i 3/4 år i 2024 og fuld effekt fra 2025.  
 
Forslag til kapacitetstilpasning forelægges udvalget for Ældre og Sundhed og byrådet i 2023. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil ikke ske servicemæssige forringelser.  

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
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Driftsudgifterne til pleje af beboerne i de 55 nye pladser på Lillevang er allerede indarbejdet i kommu-
nens budget (budget 2020-2023). Hvis kapaciteten tilpasses, forventes der en besparelse på ca. 6,0 mio. 
kr.  i 2024 på personaleomkostninger og drift stigende til ca. 9,0 mio. kr. ud i årene.  
 
Der vil ikke ske personalereduktioner.  
 

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: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 12 – Konkurrenceudsættelse af produktionskøkkenet på Lillevang 
 
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 -200 -400 -400 -400 

Investeringer 500    

Indtægter     

Netto 300 -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 (netto) -205 -205 -205 -205 

Anm. Der er et udgiftsbudget på 7,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,6 mio. kr. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Med forslaget undersøges alternative muligheder ift. at levere mad til beboere på plejehjemmene Lille-
vang og Svanepunktet samt Rehabiliteringscentret. I dag står Køkken Lillevang for denne produktion. 
Solbjerghaven får i dag leveret mad fra Ryetbo.  Madservice til hjemmeboende borgere står Det Danske 
Madhus og Cafe Heiss for. 
 
Baggrunden for at undersøge alternativer til den eksisterende produktion fra Køkken Lillevang er, at der 
forestår en del presserende vedligeholdelsesopgaver på Køkken Lillevang, som skal løses på kort sigt. 
Det drejer sig om arbejdsmiljømæssige forhold - plads i køkkenet til personalet, behov for øget kølerum 
og udsmidning af madvarer. Behovet for køle- og frysekapacitet er øget, da køkkenet pga. bedre mad-
kvalitet og krav om øget økologiprocent producerer en del mere mad fra bunden end tidligere. Vedli-
geholdelse og modernisering af den eksisterende bygning forventes at ville koste ca. 4 mio. kr.  (An-
lægsforslag) 
 
Dertil kommer, at flere borgere får specialkost og diæter, som et mindre køkken som Køkken Lillevang 
har svært ved at honorere. Det samme gælder ønsket om et bredere menuvalg.  
 
I alternative muligheder til den eksisterende madproduktion på Lillevang Køkken, kan opstilles to mu-
ligheder: 
 
1) Udbud af madservice til plejehjem og Rehabiliteringscenter til privat leverandør i lighed med mad-

service til hjemmeboende borgere. 
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2) Furesø Kommune indgår i § 60 selskabet MAD til hver DAG. § 60 selskabet MAD til hver DAG er et 
fælleskommunalt selskab, som tilbyder mad til plejecentre og visiterede borgere i fem kommuner: 
Albertslund (kun plejecentre), Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. 

 
Det er vurderingen i begge scenarier, at borgerne vil få et bredere menuvalg og  at scenarierne vil ho-
norere kravene til diætkost mv.  
 
I forbindelse med et potentielt udbud af madservice, vil besparelsespotentilaet først blive afklaret i for-
bindelse med et udbud. 
 
Ved en eventuel indtrædelse i § 60 selskabet MAD til hver DAG, er det vurderingen, at der vil være en 
besparelse på 0,4 mio. kr. årligt fra medio 2023.  
 
I begge muligheder vil der være etableringsomkostninger i form af investeringer i køleudstyr og opbe-
varing hos de enkelte enheder som beløber sig til ca. 0,25 mio. kr. Ved tiltrædelse i § 60 selskabet vil 
det desuden koste 0,25 mio. kr. til fremtidige investeringer i nyt inventar og vedligeholdelse.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
 
For beboerne på plejehjemmene vil forslaget indebære, at de vil opleve et bredere menuvalg. Der til-
bydes stor valgfrihed i forhold til fx diæter, vegetarkost, fisk mv.  Prisen for borgerne vil være uændret 
med den nye leverandør. 
 
Med den nuværende ordning får plejehjemmene leveret frisklavet, nedkølet mad fra køkkenet på Lille-
vang 3 gange om ugen. Maden kan opbevares i køleskab og varmes i mikroovn. Lillevang får varm mad 
på alle hverdage og nedkølet mad til weekenden. 
 
Privat leverandør og § 60 selskab leverer som udgangspunkt mad to gange om ugen til plejehjemmene. 
Maden er MAP-pakket (pakket i beskyttende atmosfære) og kan opbevares i køleskab og varmes i mi-
kroovn. Ved et udbud vil betingelserne nærmere skulle defineres. 
 
Begge muligheder indebærer, at Svanepunktet, Rehabiliteringscentret får leveret mad 2 gange om ugen 
mod 3 gange om ugen i dag. Det betyder, at der skal indkøbes mere kølekapacitet til disse enheder. Lil-
levangs Køkkens faciliteter skal fremover kun anvendes til at opbevare det leverede mad til Lillevang og 
til at anrette mad til borgerne i Lillevangs Dagtilbud. 

 
Et udbud af madservice vil formodentligt kunne træde i kraft i den sidste halvdel af 2023. Forslaget om 
§ 60 selskabet MAD til hver DAG forventes at kunne træde i kraft medio 2023. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
 
I 2023 er der et budget til løn, fødevarer mv. i Lillevangs Køkken og til indkøb af dagligvarer på pleje-
hjemmene og på Rehabiliteringscentret på i alt 7,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,6 mio. kr. til bor-
gernes betaling. 
Derudover er der udgifter forbundet med driften af ejendommen, som el, vand, varme og vedligehold. 
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Ved § 60 selskab forventes det, at enhederne selv skal stå for indkøb af fødevarer til de andre måltider. 
Der vurderes at være behov for en kostfaglig medarbejder, som skal sikre, at kosten lever op til de gæl-
dende krav og anbefalinger på området. Lillevangs Køkken varetager i dag opgaver omkring levering og 
anretning af maden på særligt Lillevang, som fremadrettet vil skulle varetages af plejepersonalet. 
Det vurderes, at forslaget vil medføre en besparelse på ÆSU´s område på 0,4 mio. kr. årligt.  
 
Vurderingen bygger på en beregning af den besparelse, der ligger i at lukke køkkenet (lønninger, føde-
varer, udbringning mv.) samt med de forventede udgifter til køb af madservice hos § 60-selskabet. Der 
er forudsat et budget på 102 kr. pr. dag pr. beboer (2023-prisniveau). 
 
Ved udbud af madservice kan potentialet ikke beregnes, førend udbudsprocessen er gennemført. 
 
Begge muligheder vil indebære, at stillingerne i køkkenet på Lillevang nedlægges. De ansatte vil så vidt 
muligt blive omplaceret til andre opgaver. En mulighed kan måske også være, at de ansatte kan få ar-
bejde hos en potentiel privat leverandør. 
 
Ved en privat leverandør eller indtræden i § 60 selskab vil der være behov for en investering i ekstra kø-
le-  og opbevaringskapacitet på ca. 250.000 kr. Der forventes etableringsomkostninger på 250.000 ved 
indtrædelse i § 60 selskab.  
 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
 
Servicelovens § 83 
Styrelseslovens § 60 
Furesø Kommunes værdighedspolitik. 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet 

 

ÆSU 13 – Omdannelse af Skovgården til selvejende institution som Ge-
devasevang 
 
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 0 -500 -500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 0 -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 

Vedtaget budget 4.424 4.424 4.424 4.424 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Aktivitets- og forebyggelsescentret Skovgården blev bygget i 1986 i kommunalt regi. De 47 boliger blev 
bygget i 1990 og er ejet af Værløse Almennyttige Boligselskab. De nuværende aktiviteter drives af 
kommunen med hjælp fra frivillige kræfter. Det undersøges, om en selvejende institution kan drive ak-
tiviteterne billigere end kommunen. 
 
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 admini-
stration 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. 
 
Forvaltningen undersøger mulighederne for at omdanne Skovgården til en selvejende institution med 
en driftsoverenskomst som på Gedevasevang og et særskilt tilskud til træningsdelen. 
 
En udskillelse i en selvejende institution vil indebære, at der skal tages stilling til: 
a) Skal bygningen (Aktivitets- og forebyggelsescentret) indgå i institutionen 
b) Kan aktiviteterne udskilles og drives i en selvejende institution. 
 
Ad a) Bygningen 
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Salg af bygning til et boligselskab: 
Det kan vælges at sælge bygningen til et boligselskab. Kommunen vil her være fritaget for et eventuelt 
udbud, men prisen skal fastsættes på alm. markedsvilkår. Herved bliver kommunen lejer, så længe 
kommunen fortsat driver aktivitets- og forebyggelsescentret. Prisfastsættelse og forhandling vil kræve 
en række supplerende undersøgelser. 
 
Salg af bygningen til en selvejende institution: 
Kommunen har mulighed for at sælge bygningen på almindelige markedsvilkår ved et udbud til en ny-
oprettet selvejende institution.  
Institutionen skal herefter drive bygningen ud fra det driftstilskud, de modtager fra kommunen. 
 
Det skal undersøges, hvordan en fremtidig driftsoverenskomst vil påvirke kommunen låneramme. 
 
Kommunen udlejer bygningen: 
Kommunen kan beholde bygningen og leje den ud til en eventuel fremtidig selvejende institution. Lejen 
skal fastsættes til markedsleje. Der skal samtidig indgås en driftsoverenskomst med institutionen til 
dækning af blandt andet huslejen.  
 
Ad b) Selvejende Institution 
Det vil være muligt at udskille driften af aktivitets- og forebyggelsescentret i en selvejende Institution jf. 
reglerne i Servicelovens § 79.  
 
Aktiviteten skal udbydes, og kommunen skal da indgå en driftsoverenskomst med institutionen. Heri 
beskrives blandt andet kommunens krav til aktiviteter, serviceniveau mm. 
 
Skovgården kan godt udskilles fra kommunens drift. Det må bero på en række supplerende undersøgel-
ser, om det kan medføre en besparelse. Det vil kræve, at aktiviteterne kan afholdes for færre ressour-
cer end i dag. 
 
Frem mod budget 2025 skal de forskellige muligheder undersøges nærmere og resultatet heraf samt 
indstilling til den konkrete udmøntning vil forelægges til politisk behandling. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Det forudsættes, hvis forslaget føres ud i livet, at serviceniveauet bliver det samme som i dag. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Det beror på en række undersøgelser om Skovgården kan drives billigere af en selvejende institution. 
 

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. 
 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

159 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Ældreområdet 

 

ÆSU 14 – Velfærd på ældreområdet – investering i voksenelevløn og 
faglig udvikling mv. 
 
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 -1000 

Investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 

Indtægter     

Netto 2.000 2.000 1.500 1.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift x Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 363.781 382.683 387.034 387.034 

Anm. Der er anført vedtaget budget på hele ældreområdet. 
 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold  
I Furesø kommune, som i resten af landets kommuner, er ældreområdet under store forandringer og 
voldsomt presset – fagligt og økonomisk. Dette skyldes særligt den demografiske udvikling med flere 
ældre, men også en betydelig vækst i opgaver sfa. udviklingen på sygehusene og nye behandlingsfor-
mer og ikke mindst de alvorlige rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, som kendetegner vel-
færdsområderne allerede i dag, og som det desværre kun ser ud til at øges i takt med samfundets ge-
nerelle arbejdskraftsudfordringer. 
 
For at vi i Furesø kan opretholde en værdig og omsorgsfuld ældrepleje – også i 2030 – er der derfor 
brug for en bæredygtig investerings- og udviklingsplan. Der er behov for, at vi investerer i at kunne 
fastholde og rekruttere nye dygtige medarbejdere til området samt i nye organiseringer, metoder og 
teknologier, der kan øge borgernes selvhjulpenhed og optimere arbejdsopgaver og arbejdsmiljø for 
kommunens sundhedsmedarbejdere. Samtidig er der behov for, at vi hele tiden har fokus på, at vi prio-
riterer, hvad der skal være en kommunal velfærdsopgave, så vi bruger pengene med størst effekt for 
kvalitet og den nære pleje og omsorg. Vi skal derfor også styrke samarbejdet med frivillige, foreninger 
og pårørende i omsorgen og sociale fællesskaber for vores ældre borgere.  
 
På den baggrund foreslås en langsigtet investerings- og udviklingsplan for ældreområdet, der kan inde-
holde følgende elementer: 

• Investering i faglig udvikling, kompetenceudvikling og efteruddannelse for at fastholde kom-
munens dygtige medarbejdere, så de kan varetage de mere specialiserede opgaver 
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• Investere i rekruttering af de kommende velfærdsprofessionelle på SOSU-området gennem 
øget mulighed for voksenelevløn samtidig med at der kan gives mulighed for efteruddannelse 
for faggrupper der arbejder indenfor det sundhedsfaglige område. 

• Videreudvikle organiseringen af hjemme- og sygeplejen hen imod en mere borgernær og med-
styrende pleje, forenkle og afskaffe unødige dokumentations- og procedurekrav, så arbejdsti-
den prioriteres på den primære pleje til borgerne samt afprøve nye former for fleksibel og øget 
arbejdstid på hele området i samarbejde med MedUdvalg og de faglige organisationer på om-
rådet 

• Investering i nye innovative metoder og velfærdsteknologi i samarbejde med erhvervslivet i Fu-
resø Velfærdsværksted (Life Science Living Lab), der skal bidrage til øget selvhjulpenhed, mere 
effektiv opgavevaretagelse og et bedre arbejdsmiljø for kommunens omsorgsmedarbejdere 

• Øget samarbejde og inddragelse af foreninger, frivillige, pårørende mfl., så flere ældre bliver en 
del af omsorgsfulde fællesskaber. 

 
Der afsættes 8 mio. kr. i årene 2023-2026 til en udviklingspulje finansieret af de opsparede midler til 
initiativer, der skal styrke faglig udvikling, fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, ny vel-
færdsteknologi samt en god betjening af borgere og pårørende. Der udmøntes 1,5 mio. kr. til voksen-
elevløn i 2023 og 2024 og 1 mio. kr. i 2025 og 2026. Udmøntning af den resterende del af midlerne vil 
hen over årene blive drøftet i fagudvalg og byråd.  

Det forventes, at investeringen kan bidrage til at reducere det forventede udgiftspres på området de 
kommende år, og der er indarbejdet en besparelse på ældreområdet i 2025 på 0,5 mio.kr. stigende til 1 
mio.kr. fra 2026. Besparelsen kan udmøntes på visiterede timer, sundhedsudgifter mv.  

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Se ovenfor. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget skal 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. Den kon-
krete udmøntning af besparelsen skal endeligt fastlægges med budget 2025. 
 
Udover nærværende forslag om at reservere en udviklingspulje af de opsparede midler, er der afsat 1 
mio.kr. i 2022 og 2023 på Økonomiudvalgets område til innovations- og velfærdsteknologi, der skal bi-
drage til arbejdet med at fremme velfærdsteknologiske løsninger på bl.a. ældre- og sundhedsområdet. 
Endelig er Furesø Kommune blevet en del af samarbejdet i Erhvervsfyrtårn Life Science. Som en del af 
samarbejdet vil kommunen indgå i samarbejder med private virksomheder om at finde konkrete løs-
ninger på kommunale udfordringer og behov (OPI-samarbejder). Til disse kan der søges særskilte mid-
ler igennem Erhvervsfyrtårnet. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Byrådets 2030 mål om en tryg ældrepleje. 
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Udvalg: 
Ældre og Sundhed 

Aktivitetsområde: 
Sundhedsområdet, Ældreområdet 

 

ÆSU 15 – Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsområdet 
 
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 -145 -195 -195 -195 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -145 -195 -195 -195 
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 22.093 22.093 22.093 22.093 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget omfatter de områder, som er anført i nedenstående tabel. 
 

Vedtaget budget 2023 (1.000 kr.)     
  2023 2024 2025 2026 

Sundheds- og ældresekretariatet (løn) 
                 

2.690          2.690          2.690          2.690  

Udrednings- og Rehabiliteringsteam, Team 
Hjemmetræning og Skovgården 

                 
9.427          9.427          9.427          9.427  

Vederlagsfri fysioterapi 
                 

8.667          8.667          8.667          8.667  

Sygeplejen (driftsramme) 
                 

1.309          1.309          1.309          1.309  

I alt 
               

22.093       22.093       22.093       22.093  

 
 
Forslaget indebærer følgende budgetreduktioner: 
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Budgetreduktioner     
  2023 2024 2025 2026 

Sundheds- og ældresekretariatet (løn) -50 -50 -50 -50 

Udrednings- og Rehabiliteringsteam, Team 
Hjemmetræning og Skovgården -50 -100 -100 -100 

Vederlagsfri fysioterapi -20 -20 -20 -20 

Sygeplejen (driftsramme) -25 -25 -25 -25 

I alt -145 -195 -195 -195 

 
Budgetreduktionerne på Udrednings- og Rehabiliteringsteam, Team Hjemmetræning og Skovgården in-
debærer, at der er færre ressourcer til de borgerrettede opgaver. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Reduktionen af budgettet til Udrednings- og Rehabiliteringsteam (URT) indebærer, at der bliver færre 
ressourcer til at udføre den lovbundne opgave om rehabiliteringsforløb efter serviceloven § 83a.  
 
For så vidt angår Team Hjemmetræning er kapaciteten fuldt udnyttet, og det kan derfor betyde, at bor-
gere ikke kan tages direkte hjem fra hospitalet, som vi gør i stigende grad. Nogle borgere vil skulle have 
deres ophold på Rehabiliteringscentret forlænget eller modtage mere hjemmehjælp. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Nogle medarbejdere på de berørte områder vil skulle gå ned i tid. 
Øgede udgifter til ventedage. 

 
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: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Driftsgården 

 

NKU 1 – Flagallé i Farum ved konfirmationer 
 
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 -30 -30 -30 -30 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -30 -30 -30 -30 
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 32.109 32.109 32.109 32.109 

Note: Det samlede lønbudget til alle Driftsgårdens aktiviteter (ekskl. løn vedrørende drift af vejbelysning).   

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I Farum opsætter kommunen en flagallé ved konfirmationer på Stavnsholtvej og Farum hovedgade.  
 
Det er Driftsgården, der har ansvaret for at opsætte flagalleen, de ca. fem gange om året, hvor der er 
konfirmationer. Det foreslås fremadrettet, at ophører med den aktivitet, hvilket vil give en årlig bespa-
relse på 30.000 kr. til mandtimer på Driftsgården. 
 

5. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der er en lang tradition for, at Driftsgården opsætter flagallé i Farum ved konfirmationer. Flagalleen gi-
ver en feststemning i byen og kirken, borgerne, konfirmanderne og deres familier vil opleve det som er 
serviceforringelse, hvis kommunen ophører med at levere denne ydelse. 
 
Der er ikke samme tradition for af opsætte flagallé i Værløse. 
 

6. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Det vil give en besparelse på Driftsgårdens samlede driftsramme på 30.000 kr., hvis de ophører med at 
levere den ydelse.  
 

7. 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 



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

165 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

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: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Privatisering af dyrehold 

 

NKU 2 – Privatisering af dyrehold 
 
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 1.100 1.100 1.100 1.100 

Note: Den afsatte lønsum til Dyrehold m.v. på Driftsgården udgør omkring 1,1 mio. kr. årligt. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Driftsgården har i dag et dyrehold, der primært anvendes til naturpleje, men som også er til glæde for 
kommunens borgere når de opholder sig i naturen. 
 
Besparelsesforslaget går på, at det kommunale dyrehold nedlægges fra 2024. I forslaget ligger, at det 
fremover kan være lokale landmænd, der kan have deres dyr gående på arealerne. Den estimerede be-
sparelse afspejler forskellen på den kommunale udgift til eget dyrehold og det forventede udgiftsni-
veau knyttet til en ny kontrakt. 

 
Det skal undersøges, om der kan laves et samarbejde med private aktører omkring dyrehold til natur-
pleje. I dag er det Driftsgården, der varetager arbejdet omkring dyreholdet og som anvender mandti-
mer til opsyn døgnet rundt. Samarbejde med private aktører skal iværksættes på baggrund af udbud – 
det er derfor ikke på forhånd muligt at kunne garantere en konkret løsning involverende private aktø-
rer. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Borgerne vil kunne mærke konsekvensen, af en reduktion af kommunens aktivitet i forhold til dyrehold, 
ved at der bl.a. vil blive skåret ned i forhold til både antal og sammensætning af dyr. Det vil måske ikke 
blive muligt at se får lemme, som har været til stor glæde for kommunes børnehaver og andre børn og 
voksne, der opholder sig i naturen. 
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Endvidere vil Koklapperne, der er en privat forening som har dyr ved Præstesøen, ikke i samme omfang 
som tidligere kunne forvente at kunne trække på Driftsgården ekspertise i forhold til foreningens dyre-
hold. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Der vil være personalereduktion, som følge af implementering af forslaget, som forventes at kunne 
udmøntes ved naturlig afgang. Forslagets gennemførsel vurderes at kunne give en nettobesparelse på 
op til 0,3 mio. kr. 

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

under FN’s verdensmål 
Såfremt private overtager opgaven i forhold til naturpleje på de kommunale jorde, vil forslaget ikke ha-
ve nogen effekt i forhold til mål, strategier og politikker.  
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Veje, Trafik og Grøn Omstilling 

 

NKU 3 – Overdragelse af drift og vedligehold af vejbelysning på private 
fællesveje til beboerne 
 
Sæt kryds 

Effektivisering x Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -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 x 

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 4.001 3.161 3.161 3.161 

Note: Det samlede budget til vejbelysning 2023-2026. Budgettet falder som følge af forventede besparelser ved modernisering af 
vejbelysningen og omlægning til Led belysning. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Kommunen varetager vejvedligehold og vintertjeneste på kommunale veje. På private fællesveje er det 
borgerne med vejadgang til den private fællesvej, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af vejene 
og dens udstyr samt vintervedligehold. I dag er det dog kommunen, der ejer og drifter vejbelysningen 
på de private fællesveje. 

 
Der vurderes, at der er et besparelsespotentiale på 0,4 mio. kr. til vejbelysning m.v., hvis driftsudgifter-
ne til belysning på private fællesveje overdrages til beboerne ved de private fællesveje.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil pålægge borgere på private fællesveje en omkostning pr. husstand på ca. 250 kr. ekstra om 
året. Omkostningen vil blive opkrævet automatisk på lige fod med renovation og rottegebyr. 
 
Da der er tale om en udgift, som borgene i henhold til loven skal betale, skal det ikke sendes i høring, 
men der bør orienteres ordentligt om forslaget, og hvilke konsekvenser det har for de borgere, der bor 
på en privat fællesvej. 
 
Kommunen skal inden lovforslaget effektueres beslutte, hvilke private fællesveje i kommunen, der skal 
være belysning på af trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige årsager. Dette skal gøres for at sikre, at 
grundejerforeninger/vejlaug ikke kan beslutte, at vejbelysningen ikke er nødvendig. En sådan beslut-
ning kræver en offentlig høring. 
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Det har ingen personalemæssige omkostninger da administrationsomkostningerne pålægges de vejbe-
rettigede. 
 

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: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Veje, Trafik og Grøn Omstilling 

 

NKU 4 – Reduceret tilskud til Movia for den almindelige kollektive tra-
fik (De gule busser) 

 
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 -108 -1.295 -1.295 -1.295 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -108 -1.295 -1.295 -1.295 
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 23.434 23.434 23.434 23.434 

Note: Det budgetlagte tilskud til Movia for den almindelig kollektive busdrift i 2023-2026. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der er et årligt budget til Movia udgør 23,4 mio. kr. Budgettet dækker tilskud til Movia for den alminde-
lige kollektive busdrift i kommunen samt udgifter til administration. Prisen afspejler prisen for Furesø 
Kommunes busbestilling, der bliver behandlet politisk hvert i år. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Et nyt udbud af buslinjer i Farum hos Movia vil give besparelser på den kollektive trafik under forud-
sætning af alt andet lige, da erfaringen fra sidste udbud var at prisen på el-busser er blevet billigere. 
Forslaget har ikke direkte betydning for serviceniveau, fordi at det er omkostningerne i forhold til det 
eksisterende serviceniveau, der bliver billigere. Da elpriserne er steget, er det usikkert om der bliver en 
reel besparelse. 
 
De nye kontrakter for el-busser, der træder i kraft december 2022, vil medføre en årlig besparelse fra 
2023 på ca. 1,3 mio. kr. alt andet lige. Besparelsesforslaget i 2023 afspejler, at en efterregulering fra 
2021, der skal finansieres i 2023.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
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 
Der sker ingen ændring i forhold til det eksisterende mål om at fremme kollektiv trafik.  
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Udvalg: 
Natur og Klima 

Aktivitetsområde: 
Vej, Trafik og Grøn Omstilling 

 

NKU 5 – Besparelse på budgetudvidelse fra B22 til El-busser og el-
ladestandere 
 
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 313 313 313 313 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

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 for så vidt angår el-busser kan 
opnås i forbindelse med Movias udbud. Og som følge heraf kan der spares 0,2 mio. kr. årligt. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Der sker ingen forringelse for buspassagererne og der vil stadig være mulighed for at opfylde lovkrave-
ne i forbindelse med opsætning af lade standere på sigt 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, men giver en årlig driftsbesparelse på 0,2 mio. kr. 

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

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

Aktivitetsområde: 
Driftsgården 

 

NKU 6 – Budgetreduktioner på Driftsgårdens område 
 
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 -314 -324 -354 -364 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -314 -324 -354 -364 
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 9.758 9.758 9.758 9.758 

Note: Samlet budget på de områder, hvor det foreslås en besparelse. 
 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Det forslås at der spares 0,3 mio. kr. samlet set på Driftsgårdens område i 2023 stigende til 0,4 mio. kr. 
i 2026.  

 
Forslaget indebærer generelle besparelser på en række af Driftsgårdens aktiviteter.  
 
Det forslås at der spares 0,1 mio. kr. årligt på asfaltområdet, 30.000 kr. årligt på drift af de grønne om-
råder ved Sydlejren. 50.000 kr. årligt på Driftsgårdens administration, 0,1 mio. kr. årligt på færdselsre-
gulering samt 20.000 kr. i 2023 stigende til 50.000 i 2026, på Driftsgården drift og vedligehold af 
hjemmeplejens biler.  

 

Hele 1.000 kr./2023 priser  
2023-priser iser 

Årligt bud-
get 

Budget-
forslag 
2023 

Budget-
overslag 

2024 

Budget-
overslag 

2025 

Budget-
overslag 

2026 

Asfaltpuljen reduceres (vejvedligehold) 4.711 -114 -114 -114 -114 

Grønne områder ved Sydlejren 277 -30 -30 -50 -50 

Driftsgården Administrationen 1.754 -50 -50 -50 -50 

Færdselsregulering 1.443 -100 -100 -100 -100 

Reduktion af Driftsgården budget til drift af hjem-
meplejens biler 

1.573 -20 -30 -40 -50 
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Samlet budget/besparelse 9.758 -314 -324 -354 -364 

 
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Forslaget vil reducere serviceniveauet på de berørte områder. Endvidere skal man være opmærksom 
på, at generelle besparelser på Driftsgården gør området mere sårbart i forhold til at have den fornød-
ne volumen og fleksibilitet til at dække ekstremvejrssituationer som fx vintertjeneste. 
 
Forlaget betyder, at der er mindre budget til drift og vedligehold af veje, herunder udbedring af huler i 
vejene m.v. Og besparelsen på færdselsregulering vil ramme lovpligtige opgaver i forhold til op strib-
ning, skiltning, permanent afmærkning, samt understøttelse af trafiksikkerhed (steler etc.). 

 
Reduktionen af budget til drift og vedligeholde af kommunalt ejede stier og grønne områder i Sydlej-
ren, vil primært betyde færre mandtimer til at holde området. 
 
Reduktion af Driftsgården administration vil have konsekvenser i forhold til bl.a. beklædning, efterud-
dannelse, sekretærløn, overarbejdsbetaling og uforudsete udgifter for hele Driftsgårdens drift. 
 
Og endeligt vil reduktionen, af budget til drift og vedligehold af hjemmeplejens biler, fremadrettet give 
et lavere serviceniveau i forhold til hjemmeplejens biler. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget vil i mindre omfang have personalemæssige konsekvenser. 
 

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

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

Aktivitetsområde: 
Veje, trafik og grøn omstilling 

 

NKU 7 – Understøttelse af nabo- og samkørselstjeneste bortfalder 
 
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 -90 0 0 0 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -90 0 0 0 
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 90    

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der blev vedtagelse af budget 2022 blev der afsætte 90.000 kr. i 2022 og 2023 til at understøtte nabo - 
og samkørselstjenesten Nabogo. Det forslås at ophøre med dette ved udgangen af 2022. 

 
Det vil give en besparelse på 90.000 kr. i 2023. Den nuværende aftale er planlagt til at udløbe i udgan-
gen af 2023. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Konsekvensen vil være at nabo - og samkørselstjenesten Nabogo ikke understøttes af Furesø Kommu-
ne. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Ingen personalemæssige konsekvenser 
 

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

Aktivitetsområde: 
Driftsgården 

 

NKU 8 – Frasalg af grønne områder langs bebyggelser 
 
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 -100 -100 -100 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -100 -100 -100 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 46.843 46.843 46.843 46.843 

Note: Driftsgårdens samlede budget til løn og øvrige driftsudgifter (ekskl. udgifter drift af vejbelysning). 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Det foreslås at der udarbejdes en analyse af mulighederne for at frasælge grønne områder langs be-
byggelser samt om virksomheder, grundejerforeninger eller boligselskaber i større omfang kunne 
overtage driften af nogle kommunale arealer langs bebyggelser. 
 

Analysen skal i første omgang komme med forslag til, hvilke arealer der vil kunne afhændes med en 
forventet gevinst på ophøret af kommunal drift. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Hvis kommunen sælger eller overdrager driften af grønne områder langs bebyggelser, vil kommunen 
ikke i samme omfang have indflydelse på driften og udseende af de grønne områder. Det kunne gå ud 
over sammenhængen mellem områderne. Endvidere har Furesø et mål om at drive i grønne områder 
ud fra hensyn til klima og biodiversitet. Såfremt driften overgår til andre, kan det blive på bekostning af 
dette. 
 
Hertil skal man være opmærksom på, at generelle besparelser på Driftsgården gør området mere sår-
bart i forhold til at have den fornødne volumen og fleksibilitet til at dække ekstremvejrssituationer 
som fx vintertjeneste. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

Den ønskede reduktion i kommunens driftsopgaver vil have personalemæssige konsekvenser. 
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget understøtter 
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  
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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. 



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

180 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

 
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. Der er med bistand fra PwC udviklet arbejds-
gange særligt omkring regnskabsaflæggelsen og der vil, med inddragelse af Handicaprådet, blive udar-
bejdet en BPA-håndbog målrettet borgere med en BPA-ordning. Derudover er der medio 2022 ansat to 
medarbejdere med særlige kompetencer og viden indenfor området. Det forventes derfor, at fremtidi-
ge afgørelser (herunder i forlængelsessager) bliver mere specifikke, så både borger og borgers arbejds-
giver ved præcis, hvad der er udmålt og hvorfor. På den baggrund vil vi mindske sager med uoverens-
stemmelse mellem 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 
dobbeltkompensation 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.  
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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.  
 

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.  
 
Investering på foranstaltningsområdet 
Med anlægsforslag om investering i Skolelandbruget samt anlægsforslag om at samle Familiehuset på 
Ellegården, er det forventningen, at samarbejdet mellem Skolelandbruget og Familiehuset kan styrkes 
yderligere, så naturen i endnu højere grad kan indgå i den socialpædagogiske indsats – det gælder både 
i forhold til udsatte børn og voksne.  
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Foranstaltningsområdet varetages af en sagsbehandlergruppe, der består af en mindre gruppe erfarne 
rådgivere og et større gruppe forholdsvis nyuddannede sagsbehandlere. 
 
I dag har sagsbehandlerne på foranstaltningsområdet i gennemsnit ca. 28 sager pr. medarbejder. Med 
en opnormering vil det gennemsnitlige sagsantal blive 23. 
 
Når den enkelte sagsbehandler får færre sager, bliver der mere tid til at følge op på det enkelte barns 
progression, resultat og effekt af de igangsatte foranstaltninger. 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 barnet og familien, få inddraget netværket, 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. Det er endvidere forventningen, at investeringsforslaget 
muliggør at udsatte unge og deres familier i overgangen fra ung til voksen vil blive fulgt tættere end i 
dag, og dermed understøtte den unges vej til et godt voksenliv. 
 
Flere sagsbehandlere, og det deraf følgende lavere sagstal, kan dog ikke alene reducere budgettet på 
det udsatte børneområde og skabe øget kvalitet. Furesø kommunen har, understøttet af Socialstyrel-
sen, siden 3. kvartal 2021 arbejdet med at gen-implementere og forankre den faglige metode på bør-
neområdet, ICS (Integrated Children´s System). Metoden understøtter en sagsbehandlingspraksis, hvor 
barnet, familien og netværket bliver inddraget, og er aktivt medvirkende til at løse barnets og familiens 
udfordringer og hvor der er fokus på såvel ressourcer som problemer. Dette arbejder fortsætter i 2023. 
 
Investeringsforslaget understøtter samtidig intentionerne i Reformen Børnene Først og den kommende 
Barnets Lov, idet hver sagsbehandler får færre sager og derved bedre tid til hvert enkelt barn og fami-
lie. Børnene Først og Barnets Lov, der forventes at træde i kraft 1. april 2023, har som formål at udsatte 
børn og deres familier skal hjælpes tidligere og bedre end det sker i dag. Børns mistrivsel skal opdages 
hurtigst muligt, så der kan sættes ind med de rigtige indsatser i tide, ligesom børn skal have bedre mu-
ligheder for at bliver inddraget i beslutninger, der vedrører deres eget liv.  
 
Furesø Kommune deltager i et partnerskab med Komponent, KL og 9 øvrige kommuner på Sjælland om 
Reformen og Barnets Lov. Partnerskabet medvirker til at gøre Furesø Kommune klar til at arbejde med 
de nødvendige ændringer indenfor styring, ledelse, organisation og kompetenceudvikling, som refor-
men kalder på.  
 
Endelig skal der gennem et bredt samarbejde mellem dagtilbud, skole, fritid og familie sættes fokus på 
det gode børneliv, så flere børn og unge trives og færre får brug for en specialiseret indsats. 
 

 
Reduktion på børnehandicapområdet 
En fuldtidsansat sagsbehandler på børnehandicapområdet har i dag ca. 42 sager. Med en reduktion på 
én sagsbehandler vil det gennemsnitlige sagsantal blive 52 sager pr. medarbejder.  
 
Sagsbehandlingen på børnehandicapområdet er i dag grundig og på et højt fagligt niveau. 
Forvaltningen har siden 2020 haft fokus på at udvikle og forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen på 
børnehandicapområdet. Ankestyrelsen har gennemført undervisningsforløb. I 2020 blev der udarbejdet 
et serviceniveau på børnehandicapområdet, og der blev samme år etableret et visitationsudvalg på om-
rådet, ligesom klagesagsbehandlingen på området nu varetages af den faglige koordinator. Dette har 
medført et fald i antallet af klager, ligesom omgørelsesprocenten er historisk lav. Omgørelsesprocenten 
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på det specialiserede børneområde var 13 pct. i 2021, hvor den på landsplan var 36 pct. Det er 37 pro-
centpoint under 2020 og 23 procentpoint under landsgennemsnittet.  
 
Det forventes, at sagsbehandlingskvaliteten stadig vil kunne opretholdes på et acceptabelt niveau med 
en reduktion på 1 sagsbehandler.  
 
Investeringsstrategien på voksenområdet er beskrevet i HSP 5.  
 
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. 
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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. 
 
 

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. 
 

 


