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Indledning 

 

Fælles dialog om et budget i balance 

Den kommunale økonomi er som helhed under pres, og det samme billede tegner sig lokalt her i Furesø.  
Konkret er budgettet presset af ekstraordinære udgifter til pcb-renovering på to skoler samt stigende 
udgifter til blandt andet voksne handicappede, beskæftigelse og sundhed. Samtidig resulterer 
Økonomiaftalen mellem KL og regeringen i færre indtægter fra statstilskud end forventet.  
 
Som led i den generelle effektiviseringsstrategi blev det i budget 2016 på forhånd besluttet, at kommunen i 
2017 skulle effektivisere for 30 mio. kr., hvilket svarer til knap 1,5 pct. af kommunens driftsudgifter. Samlet 
set findes der i dette katalog besparelser og effektiviseringer i 2017 for 33 mio. kr. ud af kommunens 
samlede budget på 2,4 mia. kr. I de efterfølgende budgetoverslagsår indeholder kataloget forslag for 40 
mio. kr. årligt. 
 
Gennem et lang træk, og et bredt samarbejde i Byrådet og forvaltningen er det siden 2010 lykkedes at 
effektivisere for knap 225 mio. kr. I perioden frem til 2017 vil kommunen dermed have gennemført 
omstillinger og omprioriteringer svarende til mere end 10 % af kommunens drift. Borgere og medarbejdere 
i Furesø Kommune har en god tradition med at løse udfordringer i fællesskab og tage fælles ansvar. 
Forvaltningen har på den baggrund identificeret mulige effektiviserings- og besparelsespotentialer, og har i 
forhold til de konkrete forslag været i dialog med ledere og medarbejdere i MED-systemet samt borgere i 
berørte råd og nævn.  
 
Der er desuden dialog med berørte borgere/brugere og medarbejdere indenfor en række specifikke 
områder med henblik på at udmønte en række rammebesparelser. Det gælder blandt andet en drøftelse 
med Folke- og Oplysningsudvalget indenfor kultur- og idrætsområdet samt med medarbejdere, ledere og 
brugerråd m.v. på en række velfærdsområder. Der er lagt rammebesparelser ind på mellem 1 og 3 mio. kr., 
som endnu ikke er beskrevet, da de skal identificeres i fællesskab igennem denne dialog i løbet af 
budgetforhandlingerne og beskrives inden 2. behandlingen af budgettet. 
 
De øvrige beskrevne effektiviserings- og besparelsespotentialer er blandt andet udpeget ved at 
sammenligne Furesø Kommune på udvalgte nøgletal på udgifts- og serviceniveau med andre kommuner.  
Herudover har forvaltningen udvalgt særlige budgetområder med et forventet effektiviseringspotentiale. 
Det gælder blandt andet budgetområderne: beskæftigelse, sundhed, dagtilbud, indkøb/befordring og 
ejendomsportefølje.  Håndtagene i forslagene kan opdeles på 1) rene effektiviseringer – enklere, bedre, 
billigere og smartere, 2) generelle reguleringer (løn og p.), 3) strategiske og strukturelle justeringer af 
kommunens tilbud samt 4) generelle rammereduktioner, der skal udmøntes i samarbejde med de 
decentrale enheder. 
 
Byrådet førstebehandler budgettet for 2017 den 8. september. Herefter løber den formelle høringsfase 
frem til den 26. september. Den 14. september inviteres alle borgere til borgermøde om budget 2017. 
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Effektiviserings- og besparelseskatalogets potentialer fordelt på udvalg 

Effektiviseringer og besparelser - Budget 2017 - 2020  
Sammentælling på udvalg 

     
   

  Hele 1.000 kr. 

Samlet oversigt - fordelt på udvalg 

Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

          
Økonomiudvalget -4.106 -4.614 -4.454 -4.717 
          
Børne- og Skoleudvalget -6.034 -7.198 -7.196 -7.196 
          
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget -1.516 -2.223 -2.223 -2.223 
          
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget -2.991 -4.182 -4.181 -4.181 
          
Social- og Sundhedsudvalget -10.659 -12.743 -12.740 -12.740 
          
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget -3.346 -3.279 -3.278 -3.278 

          
Ændret brug af kommunale ejendomme 0 0 0 0 

          
Heraf tilknyttede driftsudgifter 2.125 1.650 1.650 1.650 

I alt - Netto -28.652 -34.239 -34.072 -34.335 
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Effektiviserings- og besparelseskatalogets potentialer fordelt på typer af forslag 

 

Effektiviseringer og besparelser - Budget 2017 - 2020  
Sammentælling på kategori af besparelsesforslag 

Samlet oversigt - fordelt på kategorier af forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Rene effektiviseringer - enklere, bedre, billigere, smartere -11.475 -15.900 -15.900 -15.900 

Generelle reguleringer -8.999 -9.000 -9.001 -9.001 

Strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud -2.028 -2.489 -2.321 -2.584 

Forslag der kan medvirke til udmøntning af 
rammereduktioner udvalgsniveau/decentralt 

-6.150 -6.850 -6.850 -6.850 

I alt - Netto -28.652 -34.239 -34.072 -34.335 
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Økonomiudvalget 
 

Udvalgets ansvarsområde 
Økonomiudvalget har ansvaret for følgende aktivitetsområder: 

• Politisk organisation 
• Administrativ organisation 
• Integration 
• Finansiering 
 

Visioner og særlige indsatser på udvalgets område 
Økonomiudvalgets opgave er blandt andet at varetage den overordnede styring af kommunens økonomi og 
planlægning, herunder koordinering af effektiviseringsprocessen. Set i lyset af de økonomiske udfordringer, 
der er i budget 2017, den demografiske vækst samt særlige udfordringer på centrale budgetområder er 
udvalgets særlige fokusområde at koordinere og sikre, at kommunens budget er i balance og kommunens 
samlede driftsbudget overholdes.  

Udvalgets budget 
Udvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 300,7 mio. kr. og er fordelt på aktivitetsområderne som vist i 
nedenstående figur.  
 

 

 

Gennem blandt andet effektiviseringer og besparelser er kommunens udgifter til administration nedbragt i 
perioden 2010-2016 med ca. 500 kr. pr borger svarende til ca. 20 mio. kr., der i stedet anvendes på 
borgernær service. Kommunens udgifter til administration ligger både under niveauet for kommunerne i 
Region Hovedstaden samt for kommunerne samlet set.  
 
De gennemførte effektiviseringer ligger blandt andet på IT, centrale puljer, besparelser på lønkonti samt 
mere effektiv brug af konsulenter og forbedrede indkøbsaftaler.  
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Udvalgets handlingsmuligheder 
Ca. 70 % af nettodriftsudgifterne under Økonomiudvalgets område er bundet i udgifter til løn, hvorfor der 
siden 2010 er vedtaget årlige rammebesparelser på lønbudgetterne og effektiviseringer af 
administrationen. Herudover betyder et løbende fokus på integrationsindsatsen, at udgifterne hertil holdes 
i ro. Endeligt er der i 2017 og frem et fortsat fokus på mere effektive indkøb og udbud samt bedre 
koordinerede løsninger.   
 

Konkrete forslag på udvalgets område 
På udvalgets område fremsættes følgende forslag: 

• ØU1 - Besparelse på administrationen gennem etablering af Kontaktcenterløsning 
• ØU 2 - Effektiviseringspotentiale indenfor udbud og indkøb samt øget besparelse på konsulenter 
• ØU 3 - Sprogskolen 
• ØU 4 – Reduceret prisfremskrivning 
• ØU 5 – Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct.  
• ØU 6 – Modernisering og tilpasning af dagtilbud 
• ØU 7 - Samdrift ved optimering af kommunens ejendomsportefølje 
• ØU 8 – Generel rammereduktion på Økonomiudvalgets puljer 
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Forslag på Økonomiudvalgets område  

Forslagsnummer Aktivitetsområde   
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 

              

Rene effektiviseringer - enklere, bedre, billigere, smartere -2.225 -2.700 -2.700 -2.700 

ØU 1 Adm. org. Besparelse på 
administrationen gennem 
etablering af 
Kontaktcenterløsning 

0 -400 -400 -400 

ØU 2a Adm. org. Effektiviseringspotentiale 
indenfor udbud og indkøb 

-1.425 -1.500 -1.500 -1.500 

ØU 2b Adm. org. Øget besparelse på 
konsulenter 

-500 -500 -500 -500 

ØU 3 Integration Sprogskolen  -300 -300 -300 -300 

    Generelle reguleringer -1.481 -1.500 -1.508 -1.508 

ØU 4 Adm. org. Reduceret prisfremskrivning  -637 -656 -664 -664 

 ØU 5 Adm. org. Generel lønsumsreduktion på 
ca. 0,5 pct. 

-844 -844 -844 -844 

 Strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud - ud 
fra politiske prioriteringer ift. kerneopgaven og tværgående muligt 
serviceniveau 

0 -14 154 -109 

 ØU 6 Dagtilbud og skole Modernisering og tilpasning 
af dagtilbud 

    168 -95 

ØU 7 Dagtilbud og skole Samdrift ved optimering af 
kommunens 
ejendomsportefølje 

  -14 -14 -14 

Forslag der kan medvirke til udmøntning af rammereduktioner 
udvalgsniveau/decentralt  

-400 -400 -400 -400 

ØU 8 Adm. org. Generel rammereduktion på 
Økonomiudvalgets puljer 

-400 -400 -400 -400 

       

I alt -4.106 -4.696 -4.536 -4.799 
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ØU 1 – Besparelse på administrationen gennem etablering af Kontaktcenterløsning  
 _x_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner 0 -400 -400 -400 
Investeringer     

Indtægter     
Netto 0 -400 -400 -400 

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 
Forslaget indeholder en 
anlægsinvestering 400    

 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold 
I en stor del af landets kommuner er der i dag oprettet kontaktcentre, som fysisk og organisatorisk er en del 
af Borgerservice, og som står for den første kontakt med borgerne, når borgerne ringer eller skriver til 
kommunen. Kontaktcentrene hjælper, i det omfang det er muligt, med at afklare borgerens spørgsmål, så 
borgeren slipper for at blive viderestillet og dermed hurtigere får svar på sit spørgsmål. 
 
I Furesø Kommune er der i dag en telefonindgang under borgerservice, hvor der sidder en medarbejder. 
Medarbejderen besvarer så mange spørgsmål som vedkommende kan, men de fleste opkald bliver 
viderestillet til fagcentrene. Derudover har flere fagcentre egne telefonindgange, hvor borgerne kan ringe 
direkte til f.eks. Jobcenteret eller Visitationen.  
 
Ved at oprette et Kontaktcenter vil en større del af borgerne kunne få straksafklaret deres sag uden at 
skulle viderestilles til en enhed eller konkret medarbejder, som måske ikke er tilgængelig på det 
pågældende tidspunkt.  I Kontaktcentret samles de medarbejdere fra fagcentrene, som i dag bruger 
hovedparten af deres tid på at besvare borgerhenvendelser. Målet er, at opnå en bedre telefonservice og 
at borgerne får svar på generelle spørgsmål med det samme. 
 
Det er vurderingen, at der vil skulle samles personale svarende til ca. 6-9 årsværk i Kontaktcentret. Efter en 
opstartsperiode, er det forventningen, at Kontaktcenteret vil kunne operere med færre medarbejdere. 
Dermed vil der fra medio 2017 være en besparelse på ca. et årsværk. 
 
Som nævnt, vil disse årsværk skulle hentes fra alle centre, så alle bidrager til det fælles Kontaktcenter. Der 
lægges op til, at hvert center bidrager forholdsmæssigt ift. hvilke opgaver, der rykkes med til 
Kontaktcenteret. Dermed vil et center, hvorfra der rykkes mange opgaver, skulle bidrage med flere timer 
end et center, hvorfra der ikke rykkes så mange opgaver. Disse årsværk vil blive samlet i Center for 
Borgerservice, Kultur og Drift, da Kontaktcenteret rent organisatorisk vil ligge her. 
 
Der vil i forberedelsesfasen være behov for ressourcer til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for de opgaver, 
der rykkes til Kontaktcenteret, og der skal ligeledes afsættes tid og ressourcer til at oplære 
Kontaktcenterets medarbejdere i det bredere opgavefelt. Herudover skal der indtænkes relevante IT-
løsninger, så Kontaktcenteret bl.a. får adgang til de enkelte centres fagsystemer. Forud for oprettelsen af et 
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Kontaktcenter vil der ske en nærmere kortlægning af, hvilke opgaver der med fordel kan rykkes til et 
Kontaktcenter. 
 
I Fredensborg Kommune, som Furesø Kommune indbyggermæssigt og områdemæssigt kan sammenlignes 
med, oprettede man i marts 2015 et Kontaktcenter. Efter ca. et års drift er deres erfaring, at 
Kontaktcenteret, uden omstilling, straksafklarer knap 40 % af alle telefoniske henvendelser, og at det har 
bidraget til en øget borgertilfredshed. I Fredensborg er der i dag otte medarbejdere i Kontaktcenteret. 
 
Det er forventningen, at det vil tage ca. ni måneder fra beslutning om oprettelse af et Kontaktcenter, til 
Kontaktcenteret vil være klar til start. Det forudsættes, at de berørte årsværk vil blive overført til Center for 
Borgerservice, Kultur og Drift pr. 1. januar 2017, og at man kan nedjustere ressourceanvendelsen 1. januar 
2018, så vidt muligt gennem naturlig afgang 
 
Der vil blive inddraget erfaringer fra andre kommuner, når arbejdet i kontaktcentret skal tilrettelægges, 
ligesom sammenhængen til kommunes borgervejlederfunktion vil blive beskrevet. Det vil som en del af den 
efterfølgende udvikling af kontaktcenteret blive undersøgt, om kontaktcenterets opgaver på sigt helt eller 
delvis kan varetages af en anden aktør, herunder om kontaktcentrets opgaver kan løses i samarbejde med 
andre kommuner.  

  
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Oprettelsen af et Kontaktcenter vil have to primære effekter: Bedre service for borgerne og en reduktion på 
de administrative lønrammer.  
 
Når borgerne ringer til Furesø Kommune (og dermed Kontaktcenteret), vil de i langt højere grad end i dag 
blive mødt af en medarbejder, der kan svare på alle de generelle henvendelser, og på udvalgte områder vil 
kunne foretage lettere sagsbehandling. Oplevelsen for borgeren vil derfor være, at man med det samme får 
en sagsbehandler i røret, og ikke blot én, der viderestiller. I det omfang en borger ringer ind med et 
”tungere” sagsbehandlingsmæssigt spørgsmål, vil borgeren dog stadig blive stillet om til den relevante 
afdeling. 
 
I Fredensborg Kommune oprettede man et Kontaktcenter med det primære fokus at skabe en bedre service 
for borgerne. Baseret på de løbende tilfredshedsmålinger, de foretager blandt borgere, der ringer ind, er 
deres Kontaktcenter en succes. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Forslaget vil efter en opstartsperiode for Kontaktcenteret medføre en besparelse på ca. et årsværk, 
primært gennem naturlig afgang. I forberedelses- og opstartsfasen vil der være behov for ressourcer til at 
sikre en god opstart af Kontaktcenteret. 
 
Der vil være behov for anlægsmidler til indretning af Kontaktcenteret og investering i tekniske løsninger. 
Disse udgifter er medtaget ovenfor med 400.000 kr. til anlæg i 2017.  
 
Da forslaget har personalemæssige konsekvenser, vil Administrationsudvalget og de relevante MED-udvalg 
skulle inddrages i processen. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Sammenhæng med den kommende servicekanalstrategi. 
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ØU 2a+b  – Effektiviseringspotentiale indenfor udbud og indkøb samt øget besparelse på 
konsulenter 
 _x_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    __x_Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
Investeringer 775 700 700 700 

Indtægter     
Netto -1.925 -2.000 -2.000 -2.000 

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Furesø Kommune har med udbudsstrategien et mål om at strategisk brug af konkurrenceudsættelse skal 
bidrage til at nedbringe kommunens udgifter og fremme kvaliteten til gavn for borgerne.    
 
Samlet set bruger Furesø Kommune årligt ca. 422 mio. kr. på indkøb (2015-opgørelse) af varer, 
tjenesteydelser samt bygge og anlæg. Heraf anvendes de ca. 65 mio. kr. på konsulentydelser, der dækker 
over brug af konsulenter i bred forstand herunder forbrug af konsulenter på arbejdsmarkedsområdet, samt 
det sociale område. Udgifterne til managementkonsulenter udgør ca. 3,5 mio. kr. heraf.  
 
Kommunen har siden 2007 effektiviseret og nedskrevet kommunens totale budget med ca. 32 mio. kr. i 
indkøbsbesparelser.  
 
Budget 2017 indeholder allerede et årligt besparelseskrav på 1,2 mio. kr. inden for udbud og indkøb 
generelt. Derudover er der senest med Budget 16 indlagt en yderligere årlig besparelse på 1,5 mio. kr. i 
2016 stigende til 3 mio. kr. i 2018 på forbrug af konsulenter. Processen for besparelser på konsulenter sker i 
forvaltningen. 
 
Øget besparelse på forbrug af konsulenter 
Det vedtagne besparelseskrav på forbrug af konsulent øges med 0,5 mio.kr. Kategorien konsulenter dækker 
over en stor spredning indenfor opgavetype og forbrug. Den største andel af forbrug af eksterne 
leverandører er indenfor det specialiserede socialområde, f.eks. særlige foranstaltninger efter serviceloven 
til udsatte børn og unge, handicappede børn og voksne samt til eksterne leverandører på 
arbejdsmarkedsområdet (anden aktør).  
 
Effektiviseringspotentiale indenfor ikke udbudte områder 
Langt størstedelen af Furesø Kommunes indkøb indenfor varer og tjenesteydelser er udbudspligtigt og er 
allerede omfattet af indkøbsaftaler. Der er indgået i omegnen af 150 aftaler og kontrakter i Furesø 
Kommune. Herudover er der med Budget 2016-19 vedtaget løbende besparelser på hhv. indkøb og 
konsulentydelser på op til 3 mio. kr. i 2018, hvilket betyder, at der i vidt omfang er høstet de nemme og 
umiddelbare besparelser.  For at kunne udmønte besparelser af ovenstående størrelsesorden er det 
nødvendigt at dykke ned i områder, hvor effektiviseringspotentialet ikke kun skal findes via lavere 
enhedspriser, men også i ændrede arbejdsgange.  
 
Herunder følger identificerede, ikke udbudte områder, hvor der er mulighed for at finde et 
effektiviseringspotentiale. 
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Udbudsområder:  
• Rammeaftale på gartnere,  

• Reparation og vedligeholdelse af signalanlæg,  

• IT-kontrakter (herunder fagsystemer mv.),  

• Drift af kommunens hjemmeside og intranet og  

• Rammeaftale på advokatydelser 

Det estimeres, at ovenstående identificerede områder tilsammen udgør besparelser for 1.200.000 kr. årligt. 
Dog kræver det yderligere tilbundsgående analyser for at komme nærmere på et specifikt 
effektiviseringspotentiale for hvert område, samt forbehold for endelig markedsprøvning.   

 
Øget kontraktstyring 
Udbuds- og Indkøbsfunktionen følger løbende med i kommunens forbrug i forhold til de indgåede 
indkøbsaftaler. Analysegrundlaget består af data udtrukket af kommunens eksisterende økonomisystem. 
Denne kontraktstyring vil kunne effektiviseres yderligere via bedre systemunderstøttelse samt 
opnormering af ressourcer via ansættelse af en Contract Manager. En Contract Manager understøtter 
enhver proces, der bidrager, skaber eller udnytter kontraktdata, herunder pris, betingelser mv. Derudover 
sikrer en Contract Manager en løbende overvågning af kontrakter og opfølgning herpå, så det sikres, at vi 
får den aftalte ydelse til den aftalte kvalitet og pris.  Herudover vil en Contract Manager bidrage til konkrete 
markedsundersøgelser af konkurrencesituationen og forventning af prisniveau, som skal bidrage til nye 
omkostningseffektive udbudsområder. Det kan overvejes at ansætte Contract Manageren i en 
tidsbegrænset stilling med henblik på løbende at følge op på om det forventede besparelsespotentiale 
indhøstes. 
 
Ved ansættelse af en Contract Manager, vil kommunen opnå følgende effektiviseringspotentialer: 
• At kunne skabe et samlet overblik over kontrakter, herunder også IT-kontrakter, som giver mulighed for 

at mindske udgifterne til leverandørerne og skabe merværdi gennem bedre udnyttelse af kontrakterne. 
Disse mindre udgifter forventes at løbe op i kr. 600.000 p.a. 

• At kunne indgå i en mere systematiseret dialog med fagområderne om optimering og øget brug af 
aftalerne og frigøre ressourcer til at opdage nye udbudsområder, hvor der findes et potentiale med en 
forventet gevinst på minimum 400.000 kr.  

På baggrund af Furesø Kommunes tidligere erfaringer med e-handel samt potentialet for e-handelsegnet 
indkøb, som udgør ca. 3 %, hvilket svarer til ca. 12 mio. kr., anses e-handel ikke for at være et område, som 
har et besparelsespotentiale, der står mål med den nødvendige investering. Forvaltningen anbefaler at 
afvente KL’s arbejde med at afdække muligheder og barrierer, der knytter sig til anvendelse af e-handel.
  
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Jf. punkt 1.  

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
 
Effektiviseringspotentiale: 
Investeringen i nyt analysesystem, der forventes at kunne medføre reduktion i udgifterne på kr. 2.700.000 
er sammensat af følgende: 
Øget besparelse på konsulenter       500.000 kr. 
Effektiviseringspotentiale indenfor ikke udbudte områder   1.200.000 kr. 
Bedre udnyttelse af kontrakter       600.000 kr.  
Dialog med fagområderne og finde nye udbudsområder      400.000 kr. 
 
I alt:      2.700.000 kr. 
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Investering: 
Engangsydelse 
Indkøb og implementering af indkøbsanalyse- og kontraktstyringssystem      75.000 kr. 
 
Årlige driftsudgifter 
Nyt system (beløbet budgetteres under IT budgettet)   200.000 kr. 
Et årsværk til en Contract Manager    500.000 kr. 
 
Årlige udgifter                    700.000  kr.       

              
      I alt:      775.000  kr.   

   
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Kommunens udbud og indkøb sker i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne Udbuds- og 
indkøbsstrategi. Forslaget er i tråd med kommunens strategi om at effektivisere organisationen og opnå 
bedre priser hos leverandørerne i forhold til de stillede krav.   
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ØU 3 – Sprogskolen 
 _X_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner 0 0 0 0 
Investeringer 0 0 0 0 

Indtægter -300 -300 -300 -300 
Netto -300 -300 -300 -300 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  
I henhold til Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 
danskuddannelse, som bidrager til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle 
forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og 
samfundsforhold i Danmark. Denne forpligtelse varetages i dag af kommunens eget sprogcenter 
’Sprogcenter Furesø’.   
 
Undervisningen finansieres via modultakster eller timeafregning.  Forslaget indebærer en øget betaling af 
administrationsbidrag fra de øvrige kommuner, som køber undervisningsydelser i Furesø sprogskole. 
Administrationsbidraget betales via modultaksten af alle kommuner som benytter Sprogcenter Furesø  
Den øgede takst forventes ikke at få indflydelse på elevtallet. 
  
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Modultaksten øges forholdsmæssigt. 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Der forventes øget indtægter. Ingen personalemæssige konsekvenser. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Lov om danskuddannelse 
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ØU 4 – Reduceret prisfremskrivning 
 __ Effektivisering    _x__Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -637 -656 -664 -664 
Investeringer 0 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 
Netto -637 -656 -664 -664 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Forslaget indebærer, at kommunen reducerer en del af prisfremskrivningen i budgettet, således at den er 
lavere end det officielle skøn fra KL. Det indebærer, at budgetterne for kommunens institutioner og 
administration fremskrives med en mindre procent end den forventede prisudvikling i samfundet.  
 
Den del af kommunens budget, der vedrører fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, på i alt 
knap 450 mio. kr. er prisfremskrevet med 3 mio. kr. mindre end KLs prisfremskrivning. De 3 mio. kr. 
fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de 
enkelte udvalgsområder. Beløbet angivet i dette forslag er Økonomiudvalgets andel af de 3 mio. kr.    
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en reduceret fremskrivning medføre, at 
rammerne 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 budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og 
tjenesteydelser. Kommunens samlede budget på de nævnte udgiftsarter udgør 449,5 mio. kr. i 2017.  

Fordelingen af besparelsen fordelt på udvalgene som følge af den reducerede prisfremskrivning er vist i 
tabel 1 nedenfor: 

      Besparelse fordelt på udvalg i 2017-2020 

Art 2.2, 2.7, 2,9, 4.0 og 4.9 
Budget 2017 i 

1.000 kr.  
Andel af 
budget  

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Økonomiudvalget 95.449 21 -637 -656 -664 -664 

Børne- og Skoleudvalget 73.684 16 -492 -509 -507 -507 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 24.776 6 -165 -172 -172 -172 

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 29.437 7 -196 -187 -186 -186 

Social- og Sundhedsudvalget 121.714 27 -812 -846 -843 -843 

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 104.438 23 -697 -630 -629 -629 

I alt 449.498 100 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med mindre 
end det officielle skøn fra KL. Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få 
personalemæssige konsekvenser.   
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning 
betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de 
budgetrammer, der politisk fastlægges i budgettet.  
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ØU 5 – Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct.  
 __ Effektivisering    _X__Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -844 -844 -844 -844 
Investeringer     

Indtægter     
Netto -844 -844 -844 -844 

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Kommunen skal som alle andre organisationer – private som offentlige – løbende effektivisere 
arbejdsgange, opgaver mv. Derfor har byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2013 besluttet, at 
der årligt på tværs af opgaveområderne skal indarbejdes et generelt besparelseskrav på konto 06 på 1 pct. 
årligt i 2016 og overslagsårene.   
 
I Budget 2016 vedtog byrådet en yderligere besparelse svarende til 1,3 pct., således at den samlede 
reduktion nu udgør 2,3 pct. årligt fra 2016 og frem. Herudover vedtog byrådet med Budget 2016 en 
reduktion af lønsummerne på tværs af kommunen svarende til ca. 0,5 pct. af Furesø Kommunes samlede 
lønudgifter, som udgør ca. 1,2 mia.kr. Dertil kommer, at der med budgetvedtagelsen om nyt samlet rådhus 
i 2015 er indarbejdet uudmøntede besparelser på 2,3 mio. kr. i 2017 stigende til 4,0 mio. kr. årligt fra 2018 
med forventning om, at det nye samlede rådhus giver en mere effektiv administration.  
 
Med dette forslag lægges op til endnu en generel reduktion af lønrammerne på tværs i kommunen på 
yderligere 0,5 pct. Samlet set gennemføres en lønreduktion på 6 mio. kr. De 6 mio. kr. fordeles 
forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte 
udvalgsområder. Beløbet angivet i dette forslag er Økonomiudvalgets andel af de 6 mio. kr.    
 
Udgiftsreduktionen svarer til bortfald af cirka 14 fuldtidsstillinger ud af omkring 2.600 fuldtidsstillinger i 
Furesø Kommune. Reduktionen udmøntes og koordineres i forlængelse af budgetvedtagelse af 
chefgruppen. Realiseringen af budgetforslaget skal ske i en kombination af 1) bevidst stillingtagen til og 
måske udskydelse af genansættelser 2) mindre vikardækning og 3) opgavebortfald. I december 2016 
orienteres fagudvalgene om den konkrete udmøntningsplan for reduktionerne, herunder de forventede 
servicemæssige konsekvenser.  
 
Furesø Kommune har knap 2.600 fuldtidsmedarbejdere, størstedelen (1.250 medarbejdere) er beskæftiget 
på skole og dagtilbudsområdet. Den samlede lønudgift udgør godt 1 mia.kr. i 2016. Der er omkring 70 
medarbejdere pr. 1.000 borgere i Furesø Kommune, hvilket er lidt mindre end i de omkringliggende 
kommuner. 
 
Af oversigten nedenfor fremgår den forholdsmæssige fordeling af reduktionen fordelt på udvalg:   
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Reduktion i 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Økonomiudvalget -844 -844 -844 -844 

Børne- og Skoleudvalget -3.174 -3.174 -3.174 -3.174 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget -251 -251 -251 -251 

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget -95 -95 -95 -95 

Social- og Sundhedsudvalget -1.387 -1.387 -1.387 -1.387 

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget -249 -249 -249 -249 
I alt -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 

 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
En reduktion på 6 mio. kr. på de generelle lønrammer vil blive søgt gennemført som led i effektivisering af 
arbejdsgange central og decentral.   

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Det tilstræbes i udgangspunktet, at besparelsen gennemføres ved naturlig afgang og tilbageholdenhed ved 
genbesættelse af stillinger.   
 
Da forslaget har personalemæssige konsekvenser, vil HovedMED og de relevante MED-udvalg skulle 
inddrages i processen. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
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ØU 6 – Modernisering og tilpasning af dagtilbud 
 x__ Effektivisering    __Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner   -277 -609 
Investeringer   445 514 

 Netto   168 -95 
Salgsindtægter   -6.000 -6.000 
 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 

Budgetforslag 

2017 

Budgetoverslag 

2018 

Budgetoverslag 

2019 

Budgetoverslag 

2020 

Forslaget indeholder en 

anlægsinvestering 
 3.000 3.000 

 

 

1. Beskrivelse af forslagets indhold 
For en række af kommunens dagtilbud gælder det, at der er behov for at forbedre de fysiske rammer. 
Målet er, at de fysiske rammer giver optimale udviklingsmuligheder for børnene og de voksnes samvær 
med børnene, så børnene udvikler sig i overensstemmelse med intentionerne i kommunens børne- og 
ungepolitik. 
 
Der er blandt kommunens institutioner ældre villaer og institutioner, som er opført i en tid, hvor indeklima, 
energi- og arbejdsmiljømæssige standarder var nogle andre end i dag. Nogle af de nuværende ejendomme 
omfatter rum med begrænset anvendelighed p.g.a. for lille størrelse, for lidt lys, skrå vægge og trapper. Det 
betyder, at der bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på dårlige adgange, vedligeholdelse og 
energiforbrug, som i stedet med fordel kunne anvendes på det pædagogiske arbejde. 
 
Samlet set bruger kommunen forholdsvis mange ressourcer på ejendomsdrift og vedligeholdelse. 
Ressourcer der i stedet kunne anvendes i bestræbelserne for at undgå direkte besparelser i kommunens 
kernevelfærd. 
 
Byrådet har derfor besluttet at analysere kommunens samlede ejendomsportefølje som led i det generelle 
arbejde med at optimere kommunens drift. 
 
Det er helt afgørende for Byrådet, at fremtidige ændringer i de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 
sker i et tæt samarbejde mellem lokale ledere og forældrebestyrelser. De kommende tilbud vil blive 
indrettet, så de pædagogiske rammer er optimale. Hvis det besluttes at omlægge daginstitutioner, skal der 
således afsættes de fornødne midler til at indrette de nye rammer bedst muligt. De dagtilbud, som 
forvaltningen i første omgang har peget på evt. vil kunne flyttes til andre og mere tidssvarende rammer og 
samtidig kunne indbringe en indtægt og reducere driftsudgifterne for kommunen er nævnt nedenfor. Det 
er vigtigt at understrege, at der ikke politisk er taget stilling til, om disse ændringer skal gennemføres. Det 
er alene besluttet at gennemføre nærmere undersøgelser heraf med henblik på en efterfølgende politisk 
stillingtagen. 
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• Hareskov Børnehus 

- Der er planlagt en nedrivning af det gamle og opbygning af et nyt hus på den nuværende matrikel 
på Skovmose Allé og samtidig en udvidelse af nuværende kapacitet fra 90 (inkl. pavillonen ved 
Bøgely) til 100 børn. Ved en flytning til anden grund kan der spares udgifter på 2,3 mio. kr. til 
genhusning af børnegruppen, mens byggeriet pågår. Samtidig vil det blive muligt at frasælge 
ejedommen på Skovmose Allé til beboelse.   

- Af mulige alternative placeringer er der peget på Slottet, hvor der er FFO 3 ved Gasværket, som i 
dag rummer FFO 2 tilbud i Hareskovby eller placering i det ”Røde Hus” ved Hareskov Skole, som 
benyttes af foreninger og spejdere. 
 

• Farum Vejgård 
- Der er tale om en ældre ejendom, som oprindeligt ikke er indrettet til institutionsformål, og som er 

præget af trapper, små rum og skråvægge i flere rum.  Der er 80 børn tilknyttet dagtilbuddet.  
- Mulighederne er at flytte børnegruppen til Turbodragen. Turbodragen er p.t. i brug som 

daginstitution for Nordvænget, der er under renovering. Ved en flytning til Turbodragen vil FFO1 
blive permanent placeret på Stavnsholtskolen.  

- En alternativ placering af Farum Vejgård kunne være Stavnsholt Børnehus. 
- Der skal i begge tilfælde investeres i at gøre tilbuddene attraktive for børn og voksne. 

 
•  Røde Sol og Kildehuset 

- Det undersøges om de to ejendomme, der huser institutionerne Røde Sol (40 børn) og Kildehuset 
(53 børn), kan frigøres til salg, og institutionerne flyttes til Bifrost og Solvognen, som pt. rummer 
Solvangskolens FFO1 

- For Kildehusets vedkommende er der tale om en gammel bygning, som ikke er bygget til 
institutionsbrug 

- Ved at flytte Røde Sol og Kildehuset til Bifrost/Solvognen vil der være tale om en væsentlig 
forøgelse af både bygnings- og grundarealet, og det vil derfor i højere grad være muligt at tænke i 
tidssvarende indretning og eventuel udvidelse af kapaciteten 

- Det skal undersøges om Solvangskolens FFO1 (105 børn) kan flyttes ind på skolen  
- En indflytning af FFO’en ind på skolen skal ses i lyset af den igangværende PCB-renovering med de 

muligheder, det medfører i forhold til at ændre på lokalernes funktion – selve indretningen vil blive 
beskrevet i den efterfølgende analysefase 
 

Alle Furesøs institutioner er præget af velfungerende børnegrupper, et engageret personale, der yder en 
stor pædagogisk indsats og meget aktive forældre, der alle arbejder aktivt for, at børnene har de bedst 
mulige vilkår for at udfolde sig kreativt og udvikle sig i overensstemmelse med de læringsmæssige mål og få 
en god overgang til skolelivet. 
 
En ændring ved institutionernes nuværende placeringer forudsætter derfor at: 
 
• Børnegrupper og pædagogisk personale bevares i deres nuværende størrelser og sammensætning 
• Der etableres alternative placeringer indenfor de nuværende bydele med hensyntagen til 

kapacitetsbehovene 
• Der med nye placeringer vil være større overensstemmelse med kommunens børne- og ungepolitik til 

moderne pædagogiske rammer for børnenes udvikling 
• Guidelines for dagtilbud i Furesø Kommune anvendes ved etablering af nye fysiske rammer 
• Der skitseres mulige alternativer til nuværende placeringer, som drøftes med alle involverede brugere 
• Der lægges vægt på en åben og inddragende proces, hvor synspunkter fra de forskellige berørte 

brugere alle vil indgå som en del af beslutningsprocessen 
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• Børne-og skoleudvalget træffer beslutning inden den 1. januar 2017 om, hvilke af de skitserede forslag, 
det anbefales at arbejde videre med, på grundlag af den gennemførte involvering af brugere og 
fremlagte skitserede forslag, der anskueliggør mulighederne ved de forskellige alternative 
løsningforslag.  

 
Der skal efterfølgende være god tid til at forberede og planlægge de foreslåede omlægninger i samarbejde 
med brugerne, som vil kunne afsluttes i løbet af 2018, hvor der samlet budgetteres med en salgsindtægt på 
12 mio. kr., som vil være målet for de foreslåede ændringer. Der kan være forskellige tidsforløb af de 
enkelte forslag alt efter, hvilke muligheder, der bringes i spil. 
  

2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Se ovenstående. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
I budgettet for 2017-2020 budgetlægges med en samlet salgsindtægt på 12 mio. kr. i budgetoverslagsårene 
2019 og 2020. Der afsættes samtidig anlægsudgifter på i alt 6 mio. kr. til udvikling og 
etableringsomkostninger i budgetoverslagsårene 2018 og 2019. 
 
Derudover vil der i 2019 og 2020 være udgifter til flytning mv. samtidig med, at driftsomkostningerne 
reduceres. Samlet vil dette i budgetperioden betyde udgifter på 74.000 kr. netto, mens den varige 
besparelse på driftsomkostningerne vil være ca. 0,6 mio. kr. årligt fra 2021. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Børne og Ungepolitikken    
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ØU 7  – Samdrift ved optimering af kommunens ejendomsportefølje 
 x__ Effektivisering    __Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner  -14 -14 -14 
Investeringer     

 Netto  -14 -14 -14 
Salgsindtægter  -5.500   
 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 

Budgetforslag 

2017 

Budgetoverslag 

2018 

Budgetoverslag 

2019 

Budgetoverslag 

2020 

Forslaget indeholder en 

anlægsinvestering 900 600   

 

1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Furesø Kommune har en meget stor ejendomsportefølje, og både dagtilbudsområdet og kultur-, fritids-, og 
idrætsområdet er nogle af de områder, der anvender mange kvadratmeter i sammenligning med andre 
kommuner. De mange kommunale kvadratmeter kan bl.a. ses på, at kommunen i gennemsnit har 6,3 m2 
kommunale bygninger pr. borger, fratrukket større idrætsanlæg. Landsgennemsnittet er på 5,4 m2 pr. 
borger.  
 
En del af kommunens tilbud til borgerne er i bygninger, hvor disse tilbud er eneste aktivitet i bygningen. 
Nogle af disse tilbud har samtidig en meget begrænset åbningstid, hvilket betyder, at bygningen ikke 
udnyttes optimalt. 

 
Det er forbundet med store udgifter for kommunen at drive og drifte alle disse bygninger. Endvidere 
optager kommunale bygninger og arealer jord, som alternativt kan anvendes til andre formål såsom by- og 
erhvervsudvikling og rekreative formål. Der er derfor et ønske om at se på udnyttelsen af de kommunale 
m2, så man kan minimere antallet af bygninger, der ikke udnyttes optimalt. Dette vil tillige bidrage positivt 
til kommunens bæredygtighedsprofil. 
 
En måde at optimere anvendelsen af de kommunale bygninger er, ved at se på muligheden for sam-
anvendelse af bygningerne, dvs. at flere brugere anvender de samme bygninger. Dette vil i nogle tilfælde 
betyde mindre udgifter til ombygninger m.m., for at en bygning kan rumme flere tilbud, men samlet set vil 
der være tale om en besparelse, da det vil frigøre en anden bygning til frasalg, ligesom det vil give en 
besparelse på bygningsdriften, da der således er færre bygninger at drifte og vedligeholde. 
 
I dette forslag er medtaget to forskellige omrokeringer: 
 

A. Sandet 2 (spejderhytte) 
B. Brudedalen (dagplejehus) 
 

A. Sandet 2 er beliggende i byzone, mens nabogrunden (Sandet 4) er beliggende i landzone. 
Sandet 2 er en grund på 541 m2 med et spejderhus på 123 m2. Bygningen anvendes af en enkelt 
spejdergruppe og står således tom, når spejderne ikke benytter huset.  
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Det anbefales, at spejderne fra Sandet 2 tilbydes en anden lokation, som de kan dele med andre, f.eks. 
Corner længere nede ad samme vej, såfremt Furesø Kommune overtager denne fra BoligEjendom (pt. lejer 
Furesø Kommune Corner af BoligEjendom). Hermed sikres en mere optimal udnyttelse af bygningen. 
 
B. Brudedalen er i dag gæstedagpleje- og legestue-hus for dagplejerne i Farum. I forslaget BSU 
5 er der lagt op til en omlægning af kommunens dagplejeordning, hvor det indtænkes, at dagplejen i Farum 
placeres sammen med et eksisterende dagtilbud (ligesom det er tilfældet i Værløse i dag).  
 
Der opereres med to løsningsmuligheder: 
-at gæstedagplejen og legestuen kan placeres på første sal i Birkhøj, hvor områdelederne i dag er samlet. 
Der er i dag er vuggestue og børnehave i stueetagen. Eller 
-at gæstedagpleje og legestue placeres i nogle af ungdomsskolens lokaler lige ved siden af daginstitutionen 
Kærnehuset i Farum Midtpunkt.  

 
For nærmere beskrivelse af de faglige tanker bag en omlægning af dagplejen henvises til BSU 5. 

 

2. Forslagets effekt og konsekvenser 
For kommunen vil effekten af disse tre omrokeringer være, at ejendomsporteføljen nedbringes, hvilket vil 
give en mindre besparelse på driften, ligesom det vil give en engangsindtægt i form af salgsprovenuet. 
 
A. Corner bliver i dag brugt af naturstøttegruppen Hjortøgård, hvor der bl.a. er undervisning for 
skoleklasser og grøn aktivering for borgere, der endnu ikke er arbejdsparate.  

 
Det vil være nyt for spejderne i Sandet 2 at skulle dele bygning med andre. Det anbefales, at spejderne 
flyttes til Corner, da det i dag anvendes til naturfaglige formål, og derfor vil det være naturligt at rykke 
spejderne hertil.  Samtidig vil det ligge i nærheden af det nuværende spejderhus. 
 
B. Udmøntningen vil ske med udgangspunkt i, at det pædagogiske indhold af dagplejen er 
uændret. 

 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
På Sandet 2 kan kommunen få en mindre årlig driftsbesparelse på ca. 14.000 kr. – heri er ikke medregnet 
kommende, større genopretninger på gamle bygninger. Driftsbesparelsen på Brudedalen er medregnet i 
BSU 5, og medtages derfor ikke i dette forslag.  

 
Det forventes, at salg af de 2 ejendomme i alt vil kunne indbringe ca. 5,5 mio. kr. 
 
Der vil modsat være udgifter til flytning på ca. 300.000 kr. for Sandet 2 og 225.000 kr. for Brudedalen. 
Herudover vil der være mindre anlægsudgifter for Sandet 2 på i alt ca. 300.000 kr., mens en ombygning af 
andre lokaler til at rumme dagplejen vil koste ca. 675.000 kr. 

 
Udover de i skemaet anførte økonomiske konsekvenser, vil kommunen få ca. 50.000 kr. årligt i 
ejendomsskatteindtægter ved frasalg af de 2 ejendomme til beboelse. 

 
Spejderne i Sandet 2, brugerne i Corner, dagplejen og forældrebestyrelsen her samt de nuværende brugere 
af lokalerne hvortil dagplejen flyttes, vil blive inddraget i forslagenes implementering. 

 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Det vil kræve en ny lokalplan for hvert af de to områder at frasælge de to ejendomme til boligformål. 
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A. 

 

 

 

B. 
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ØU 8 – Generel rammereduktion på Økonomiudvalgets puljer 
 __ Effektivisering    _X__Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -400 -400 -400 -400 
Investeringer 0 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 
Netto -400 -400 -400 -400 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Under Økonomiudvalget er der afsat en række centrale puljer til blandt andet abonnementer, 
stillingsannoncer, årsmøder og seminarer samt kompetenceudvikling. Hertil kommer puljer til f.eks. 
Byrådets fællesudgifter, direktionens pulje samt driftsrammer til centrale fællesudgifter. Disse puljer udgør 
samlet set knap 6 mio. kr. i Budget 2017. Hertil kommer, at der pr. medarbejder er afsat 7.000 kr. årligt i en 
driftsramme, hvorfra det enkelte centers driftsudgifter skal afholdes.  
 
Med fokus på en løbende, forbedret ressourceanvendelse vil forvaltningen i højere grad samtænke 
udnyttelsen af de forskellige puljer. Det kan f.eks. ske ved en mere koordineret anvendelse af den centrale 
kompetenceudviklingspulje til initiativer på tværs af afdelinger.  En anden mulighed er en mere effektiv 
udnyttelse af puljer ved en optimering af stillingsopslag ved ansættelser eller gennemgang af kommunens 
forbrug til abonnementer.  
 
Det forventes, at en mere effektiv og strategisk udnyttelse af puljerne samt de centrale driftsrammer vil 
tilvejebringe en samlet besparelse på 0,4 mio. kr. i 2017 og frem.  
  
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Konsekvenserne af forslaget er en bedre udnyttelse af ressourcer på tværs af centralforvaltningen. Dog er 
der risiko for, at f.eks. stillingsannoncer bliver slået op i kortere form med en højere grad af henvisning til 
kommunens hjemmeside, eller at abonnementer opsiges.  Byrådet vil – i lighed med resten af 
organisationen – få reduceret deres driftspulje, hvorfor alle afholdte udgifter gennemgås med tættekam 
for, at budgettet kan holdes. 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Der forventes en besparelse på kommunens centrale puljer og afdelingernes driftsrammer på i alt 0,4 mio. 
kr. i 2017 og frem. Der er ikke personalemæssige konsekvenser som følge af forslaget.   
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Furesø Kommunes personalepolitik og kompetenceudviklingsstrategi.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 
Udvalgets ansvarsområde 
Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for følgende aktivitetsområder: 
• Dagtilbud for 0-6 årige 

• Skoler og FFO 

• Tand- og Sundhedspleje 

• Børn og unge med særlige behov 

Visioner og særlige indsatser på udvalgets område 
Arbejdet på Børne- og Skoleudvalgets område tager afsæt i kommunens samlede vision og Børne- og 
Ungepolitikken. Visionen på området er, at alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres 
individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber. 
 
At være en del af det sociale fællesskab i skole, fritids- og dagtilbud er centralt for, at børn og unge kan 
lære og udvikle sig.  
 
Samtidig er der stort fokus på serviceniveauet på området for børn og unge med særlige behov, herunder 
særligt arbejdet med tidlig opsporing og forebyggende indsats. 

 

Udvalgets budget 
Udvalgets samlede budget udgør 775,4 mio. kr. og er fordelt på aktivitetsområderne som vist i 
nedenstående figur.  
 

 
 
Børne- og Skoleudvalgets budget er i budgetperioden 2013-2016 reduceret med i alt netto 29,6 mio. kr., 
primært som følge af effektiviseringer og besparelser, hvor forslagene for perioden udgør samlet 37,8 mio. 
kr. Derudover er området i budgetterne tilført ca. 9,4 mio. kr. som følge af budgetudvidelsesforslag og 
tekniske korrektioner. De gennemførte effektiviseringer ligger blandt andet på ledelse og administration på 
skoler og dagtilbud, specialundervisning, anbringelser, hjemtagning af unge fra opholdssteder til egen bolig, 
ungeindsats, øget forældrebetaling i FFO1 og fuld forældrebetalt frokost i dagtilbud (gældende fra2017). 
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Budgetopfølgningerne for 2016 har vist budgetudfordringer ift. specialundervisningsområdet, og der er 
derfor i 2016 iværksat handleplaner, der skal bidrage til at nedbringe udgifterne og sikre 
budgetoverholdelse på området.  

 

Udvalgets handlingsmuligheder 
Udvalgets budgetsammensætning gør, at en meget stor del af udvalgets budget er bundet i lønbudgetter til 
aflønning af personale på skoler, FFO’er og i dagtilbud. Ud over udgifterne bundet i lønbudgetter er der 
mindre driftsbudgetter på områderne, ligesom der på FFO-området er mulighed for at justere 
indtægtsniveauet gennem fastsættelse af forældrebetalingen. Forældrebetalingen på dagtilbudsområdet er 
fastsat ud fra de samlede nettodriftsudgifter på området og kan ikke øges yderligere.  
 
Endelig er der mulighed for at tænke i at udnytte kommunens ejendomsportefølje mere optimalt gennem 
omplaceringer, sammenlægninger eller samdrift af områdets forskellige tilbud.  Ejendomsporteføljeforslag 
på udvalgets område er beskrevet under afsnittet om Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.  
 
På udvalgets område udmøntes en del af udvalgets samlede effektiviserings- og besparelsespotentiale som 
decentrale rammebesparelser på hhv. dagtilbuds og skole/FFO området (BSU 6 og BSU 7). Det betyder, at 
disse forslag skal udmøntes decentralt gennem inddragelse af ledere, medarbejdere, bestyrelser og andre 
interessenter.  
 
Det forudsættes, at der decentralt kan anvises de bedste løsninger på udmøntningen ud fra kendskabet til 
hverdagens muligheder og udfordringer. Det forudsættes, at den endelige udmøntning af forslagene er på 
plads inden den endelige vedtagelse af budgettet.  
 

Konkrete forslag på udvalgets område 
På udvalgets område fremsættes følgende forslag: 

• BSU 1 – Tilpasning af Inklusionscenterets budget på baggrund af kørselsanalyse 
• BSU 2 - Styrket indsats på det specialiserede børneområde - tidligere indsats, ændret tilbudsvifte og 

øget opfølgning. 
• BSU 3 - Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4 
• BSU 4 - Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5 
• BSU 5 - Omlægning af kommunens dagplejeordning  
• BSU 6 - Ændring af kommunens FFO3-tilbud  
 

Derudover arbejdes der med at realisere salgsindtægter og driftsbesparelser ved om- og sammenlægning af 
udvalgte institutioner. Disse forslag drøftes på byrådets budgetseminar og på fagudvalgsmøderne i 
september.  
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Forslag på Børne- og Skoleudvalgets område 
 

Forslagsnu
mmer 

Aktivitetsomr
åde 

Forslag 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 

              

 Rene effektiviseringer - enklere, bedre, billigere, smartere -2.000 -2.700 -2.700 -2.700 

BSU 1 Skole og FFO Tilpasning af Inklusionscenterets budget på 
baggrund af kørselsanalyse 

-500 -500 -500 -500 

BSU 2 Børn og unge 
med særlige 
behov 

Styrket indsats på det specialiserede 
børneområde - tidligere indsats, ændret 
tilbudsvifte og øget opfølgning. 

-1.500 -2.200 -2.200 -2.200 

 Generelle reguleringer -3.666 -3.683 -3.681 -3.681 

BSU 3  Generel Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under 
ØU 4 

-492 -509 -507 -507 

BSU 4 Generel Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., 
beskrivelse under ØU 5 

-3.174 -3.174 -3.174 -3.174 

Strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud - ud fra 
politiske prioriteringer ift. kerneopgaven og tværgående muligt 
serviceniveau 

-368 -815 -815 -815 

BSU 5 Dagtilbud Omlægning af kommunens dagplejeordning  -180 -365 -365 -365 

BSU 6 Skole og FFO Ændring af kommunens FFO3-tilbud  -188 -450 -450 -450 

    I alt -6.034 -7.198 -7.196 -7.196 
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BSU 1 – Tilpasning af Inklusionscenterets budget på baggrund af kørselsanalyse 
 _x_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 
Investeringer     

Indtægter 600 600 600 600 
Netto -500 -500 -500 -500 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Furesø Kommune har i løbet af foråret 2016 fået foretaget en tværgående analyse af det samlede be-
fordringsområde. Inden for Børne- og Skoleudvalgets område er udgifterne til befordring reguleret af 
Folkeskolelovens § 26, og størstedelen af udgifterne vedrører kørsel af elever til specialtilbud. 

 
Analysen har blandt andet afdækket, at:  

• 151 elever befordres til skole. Det koster knap 0,6 mio. kr. om året 
• 186 elever befordres til et specialtilbud. De årlige udgifter hertil er knap 6,3 mio. kr. 
• Antallet af befordrede elever i Furesø Kommune ligger på niveau med benchmark-

kommunerne 
• Omkostningerne til kørsel af børn til specialskoler ligger gennemsnitligt 

 
Analysen vurderer, at det vil være muligt at effektivisere kørslen.  
 
Da det tekniske budget til befordring af skoleelever allerede i budget 2016 er nedjusteret vil yderligere 
reduktioner primært knytte sig til et samlet blik på specialundervisningsområdet og i mindre grad isoleret 
optimering af kørselsordninger. 
 
I forbindelse med etableringen af Inklusionscenteret er udgifterne til befordring lagt ind i 
Inklusionscenterets samlede økonomi, som vil ligge på mellem 95 og 100 mio. kr. alt efter den endelige 
konstruktion af centeret. Det giver god mening at samle udgifterne til befordring og specialundervisning i 
Inklusionscenteret, da de to områder hænger uløseligt sammen. 
 
Børne- og Skoleudvalget godkendte på deres møde den 6. juni 2016 reviderede kvalitetsstandarder for 
befordring af elever til specialskoletilbud med henblik på overholdelse af budgettet for 2016. 
Kvalitetsstandarderne betyder blandt andet, at tilskuddet til kørsel i egen bil reduceres, og at familien i 
højere grad kan inddrages i befordringen. 
 
Yderligere tiltag, som kan reducere udgifterne til befordring, er blandt andet: 
 

• Flytte elever fra dyrere befordringstyper til billigere – denne opgave er langt hen ad vejen en 
pædagogisk opgave og understøttes derfor af, at befordringen lægges ind under Inklusionscenteret  

• Etablere skolebusordninger (f.eks. med udgangspunkt på distriktsskolen) som alternativ til 
afhentning på adressen, hvor dette kan lade sig gøre. 

• Udbygge den lokale tilbudsvifte yderligere – særligt skole/dagbehandling er dyr i befordring, og det 
vil medføre en væsentlig reduktion i udgifterne, hvis disse tilbud ligger lokalt. 
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Ovenstående understreger, at det ikke er muligt af skille udgifterne til specialundervisning fra udgifterne til 
befordring. De to områder skal betragtes under ét, og udgifterne kan samlet set reduceres, hvis der i så høj 
grad som muligt tænkes i lokale tilbud og træning i at befordre sig selv som en del af tilbuddet. 
 
Det er forvaltningens vurdering, at der skal sættes et samlet mål om en reduktion af udgifterne til 
specialundervisning/befordring på 0,5 mio. kr. 
 
Samlet set betyder det – i udgangspunktet – en opskrivning af befordringsbudgettet på 0,6 mio. kr. og en 
reduktion af budgettet til specialundervisning på 1,1 mio. kr. Fordelingen mellem de to poster kan ændre 
sig alt efter konkret udmøntning. 
                              
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Udgangspunktet for forslaget er, at den pædagogiske indsats over for børnene vil være uændret, og at 
effektiviseringen ligger på færre udgifter til befordring og færre udgifter til det overhead, der altid bliver 
betalt, når der benyttes eksterne specialtilbud. 
 
Derudover vil de ændrede kvalitetsstandarder for kørsel betyde, at kørslen ved et fremtidigt udbud kan 
blive tilrettelagt på en anden måde end nu således, at kørslen i højere grad vil få præg af en 
skolebusordning. Den endelige udformning kan med fordel beskrives med inddragelse af de forældre, som 
har børn i de nuværende kørselsordninger. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Implementeringen af forslagene vurderes at reducere udgiftsniveauet med 0,5 mio. kr. i 2017.  
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Folkeskolelovens § 26.  
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BSU 2 - Styrket indsats på det specialiserede børneområde – tidligere indsats, ændret 
tilbudsvifte og øget opfølgning 
 _x_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -1.500 -2.200 -2.200 -2.200 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -1.500 -2.200 -2.000 -2.200 

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Budgettet til indsatsen for børn og unge med særlige behov er i 2017 på ca. 122 mio. kr. Ikke uden grund 
tales der i disse år meget om "den svenske model". Navnet dækker over en særlig måde at organisere hhv. 
forebyggelses-, myndigheds- og udførerområdet på i forhold til udsatte børn, unge og familier. Metoden er 
inspireret af en praksis i Sverige, hvor KORAs (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse 
og Forskning) forskning viser, at indsatsen er mindre ressourcekrævende end i Danmark uden at være af 
dårligere kvalitet. Den svenske model bygger på tidlig indsats og tæt opfølgning hos de udsatte børn, unge 
og familier. Erfaringerne fra Sverige tyder på, at denne måde at arbejde på giver mere effektive indsatser 
og færre lange og ressourcekrævende forløb. Som følge heraf har bl.a. Herning Kommune, i løbet af de 
sidste tre år, omsat tilgangen til en dansk kontekst, og erfaringerne herfra er så positive, at mange andre 
kommuner har fulgt trop i mindre eller større omfang.  
 
Meget overordnet indeholder den svenske model følgende elementer:  
 
• Indsatstrappen og retten til et almindeligt hverdagsmiljø 

Den svenske model har et gennemgående princip om, at alle børn og unge har krav på et liv så tæt på 
det almindelige hverdagsmiljø som muligt. Det vil sige et liv, der om muligt udleves tæt på nærmiljøet, 
netværk, familie og venner, en normal skolegang osv.  
 
Indsatstrappen, som er afbilledet herunder, er et redskab til at understøtte princippet, og den benyttes, 
når der udarbejdes og følges op på handleplaner og indsatser. Tanken er at finde det rette trin fra 
begyndelsen (rette indsats til rette tid) og derfra, gennem tæt opfølgning og samarbejde, så vidt muligt 
bevæge sig ned af trappen. Det kan blive nødvendigt med institutionsanbringelser, men det sker helst 
kun kortvarigt og med et tydeligt behandlingssigte. Samtidig finder sagsbehandlingen sted med fokus 
på seneste forskning og viden på området i kombination med en stor økonomisk bevidsthed. 
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• Organisering og styring  

Der er et styrket tværfagligt samarbejde særligt imellem myndighedssagsbehandler, sundhedsplejesker 
og PPR-psykologer, som bl.a. indebærer en fælles fysisk placering, tværfaglig sparring, fælles sager og 
samarbejde om en tidlig indsats. Derudover er der også et tæt og formaliseret samarbejde med skoler 
og dagtilbud. 
I Sveriges og Hernings forsøg med modellen spiller det en væsentlig rolle, at der er flere 
myndighedssagsbehandlere og dermed færre sager til den enkelte medarbejder. Det gør det muligt at 
ændre praksis i myndighedssagsbehandlingen, som bl.a. betyder en langt tættere og hyppigere 
opfølgning, et større kendskab til familierne samt et langt tættere tværgående samarbejde. 
 

 
• Udvikling af tilbudsviften  

For at kunne benytte tankegangen i indsatstrappen er det vigtigt at have de rette fleksible indsatser og 
at have et tæt samarbejde med udfører. I Sverige opnås det gennem tværkommunale aktieselskaber, 
som leverer en stor del af de indsatser, som kommunerne benytter. Den konstruktion findes ikke i 
Danmark, men i Herning er den interne tilbudsvifte blevet tilpasset og udviklet med fokus på at kunne 
levere tidsbegrænsede anbringelser, behandlende anbringelser, støtte til plejefamilier, flere 
plejefamilier og solide forebyggende indsatser. 

 
Furesø Kommune har i de seneste år iværksat forskellige initiativer, som ligger i tråd med og underbygger 
den svenske model og har allerede høstet positive erfaringer og frugter af initiativerne. For at få den fulde 
og mere langsigtede effekt, er det dog nødvendigt at tage de sidste skridt og de nødvendige investeringer. 

 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Erfaringerne fra både Sverige og Herning peger på, at udbredelse af samarbejdsformer og organisering 
inspireret af den svenske model vil medføre: 
 
• Et tættere og mere sammenhængende borgerforløb 
• En tidligere og dermed mere effektiv og mindre ressourcekrævende indsats ift. udsatte børn, unge og 

familier 
• Et tættere og mere forpligtende samarbejde på tværs af forebyggelses-, myndigheds- og 

udførerområdet, så der i højere grad tænkes i fælles sager 
• Et tættere og forpligtende samarbejde imellem almen og specialområdet. 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
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For at realisere forslaget kræves investeringer i:  
• Kompetenceudvikling af medarbejdere 
• Ansættelse af myndighedssagsbehandlere  
• Udvikling af tilbudsviften eksempelvis gennem implementering af netværksinddragende metoder  
 
På sigt forventes der besparelser, i kraft af:  
• At familie og netværk til det udsatte barn/ung tidligt og i højere grad indtænkes som en del af 

løsningen. 
• At forebyggende indsatser igangsættes langt tidligere og dermed med større effekt. 
• At indsatser, som ikke har den ønskede effekt, kan stoppes langt hurtigere grundet den tætte 

opfølgning.  
  

 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Forslaget skal ses som en fortsat udmøntning af Furesø Kommunes strategi ”Børn, unge og familier – 
faglig strategi 2014”, hvor et af de tre indsatsområder er ”tidlig opsporing – tidlig indsats”. 
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BSU 5 – Omlægning af kommunens dagplejeordning 
 _X_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020  

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -240 -480 -480 -480 
Investeringer     

Indtægter 60 115 115 115 
Netto -180 -365 -365 -365 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Kommunen ønsker at bevare et dagplejetilbud af høj kvalitet som en del af viften af muligheder for pasning 
på 0-6 års området. I Furesø er bruttodriftsudgiften til en dagplejeplads dog knap 10.000 kr. dyrere pr. år 
end en vuggestueplads, og det er derfor relevant at se på mulighederne for at optimere udgifterne til 
dagplejen løbende.  
 
Dette budgetforslag opstiller en model for omlægning af kommunens dagpleje, så der i højere grad sker en 
integrering af dagplejen i daginstitutionerne gennem omlægning af dagplejens tilbud om gæstedagpleje og 
legestue. Samtidig sker der en harmonisering, så rammerne for gæstedagplejen bliver ens i den nordlige og 
sydlige del af kommunen. 
 
I Furesø Kommunes dagpleje er der ansat 14 dagplejere, som hver passer op til fire børn i deres eget hjem.  
Af historiske årsager er der flere dagplejere i Farum end i Værløse. I dag er der 3 dagplejere i Værløse og 11 
dagplejere i Farum. Dagplejen er organiseret som en del af område NV med egen leder og eget lokalråd. 
 
Dagplejen tilbyder pasning af børnene i gæstehuse, når børnenes dagplejere er syge eller på ferie. 
Gæstedagplejen i Værløse er fysisk beliggende i et grupperum i Søndersø Børnehus, Solbjerghaven 4, mens 
gæstedagplejen i Farum er fysisk beliggende i egen bygning på Brudedalen 56-58.  En gang om ugen mødes 
børn og dagplejere derudover på tværs til fælles legestue i de to lokaliteter for gæstedagplejen. 
 
For at opnå en bedre og mere effektiv ressourceudnyttelse og samtidig bevare dagplejen som et godt og 
attraktivt pasningstilbud, foreslås det, at dagplejen organisatorisk tilknyttes områdestrukturen på lige fod 
med de øvrige afdelinger. Det betyder blandt andet, at dagplejen vil have sin egen daglige leder på lige fod 
med øvrige afdelinger, og at administrative funktioner samles hos områdeinstitutionens administration i 
stedet for den nuværende ordning, hvor de løses af dagplejen selv. 
 
Brudedalen i Farum foreslås frigivet til ejendomssalg, så gæstedagplejen i denne del af kommunen 
fremover vil foregå i et af de eksisterende dagtilbud i Farum, som stiller faciliteter i form af grupperum, 
legeplads etc. til rådighed. Den fysiske løsning svarer til den, der fungerer i Værløse, hvor gæstedagsplejen 
er placeret i Søndersø Børnehus. 
 
Forslaget betyder at: 

• Dagplejebørnene passes fortsat hjemme hos den enkelte dagplejer i hverdagen 
• Hver dagplejer passer fortsat op til fire børn 
• Der vil fortsat være gæstedagpleje og legestue i henholdsvis Værløse og Farum 
• Ledelsen af dagplejen vil blive varetaget af en daglig leder, som indgår i gruppen af daglige ledere i 

det område, som dagplejen bliver tilknyttet (pt. er det område NV) 
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• Dagplejen vil fortsat have et lokalråd, som er repræsenteret i områdebestyrelsen på lige fod med 
de øvrige afdelinger i området 

• Der vil ske en ændring af opgaverne omkring ledelse, administration og tilsyn således, at så mange 
opgaver som muligt, der ikke er direkte relaterede til ledelse og/eller pædagogik, samles på 
områdekontoret 

• Der arbejdes på at finde løsninger således, at gæstedagplejerne i det omfang, der ikke er 
gæstebørn, kan indgå i normeringen i det dagtilbud, hvor gæstetilbuddet er placeret  

 
Med en tættere kobling mellem daginstitutioner og legestue/gæstedagpleje kan der fagligt og pædagogisk 
opnås følgende fordele: 
 

• Børnene får øget kendskab til hverdagen i en institution når de er i legestue og gæstedagpleje, 
hvilket vil lette deres overgang fra dagpleje til børnehave 

• Øget samarbejde og sparring imellem dagplejere og pædagoger i dagtilbuddet giver mulighed for 
udvikling af begge tilbud 

• Børnene får  udvidede muligheder for at indgå i relationer til andre børn, fx flere børn på deres 
egen alder, som de kan spejle sig i 

• Børnene får mulighed for samspil med flere forskellige voksne, hvilket vil give dem et bredere 
spænd af erfaringer 

 
Den endelige udmøntning af forslaget vil afhænge af en nærmere afdækning af de arbejdsopgaver, der for 
øjeblikket bliver løst af dagplejen. Udmøntningen vil ske med udgangspunkt i, at det pædagogiske indhold 
af dagplejen er uændret. 
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Udmøntningen vil ske med udgangspunkt i, at det pædagogiske indhold af dagplejen er uændret.  
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Der regnes med, at besparelsen først kan indhentes med virkning fra medio 2017, da der skal ske indfasning 
af en ny arbejdsfordeling, ombygning til nye lokaler m.v. Der forventes derfor først fuld effekt fra 2018. 
 
Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser i størrelsesordenen én fuldtidsstilling, som forsøges 
håndteret inden for den almindelige personaleomsætning.  

 
Bygningen Brudedalen i Farum, hvor der i dag er legestue og gæstedagpleje for dagplejen i Farum, bliver 
frigivet og vil derfor kunne frasælges under forudsætning af, at der udarbejdes en ny lokalplan for det 
område, hvor Brudedalen ligger, da matriklen i dag er udlagt til offentlige formål, institution eller lignende. 
Frasalget vil have følgende konsekvenser: 
 

• Selve salget vil give en engangsindtægt i form af et salgsprovenu i 2018.  
• Forslaget bidrager til at nedbringe kommunens ejendomsportefølje, da der ikke længere er behov 

for et selvstændigt hus til dagplejen. 
• Det må forventes, at der vil være udgifter i forbindelse med etablering af og flytning til den nye 

gæstedagpleje/legestue i Farum – størrelsen af udgifterne afhænger af den løsning, der bliver valgt  
• Der opnås en besparelse på ca. 95.000 kr. årligt på bygningsdriften ved at frasælge ejendommen. 

Driftsbesparelse vedrører sparede udgifter til el, vand, varme m.m.  
• I dag betaler kommunen leje til Domea for anvendelsen af ejendommen. Kommunen forventer at 

overtage bygningen fra Domea den 1. januar 2018, og der er derfor ikke budgetteret med en 
lejeudgift efter 31. december 2017. Et salg af bygningen vil derfor ikke give en besparelse på 
lejebudgettet.  
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• Udover de nævnte ovenstående økonomiske konsekvenser (tabel ovenfor), vil kommunen få ca. 
40.000 kr. årligt i ejendomsskatteindtægter. 

 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Forslaget fremsættes som en del af byrådets arbejde med at sikre balance i kommunens økonomi med 

budget 2017.
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BSU 6 – Ændring af kommunens FFO3-tilbud  
 _x_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -188 -450 -450 -450 
Investeringer     

Indtægter     
Netto -188 -450 -450 -450 

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
 
Ændringer i FFO3 tilbuddenes udformning 
Kommunens FFO3 tilbud henvender sig til elever i 7., 8. og 9. klasse og er placeret på en række forskellige 
lokaliteter i kommunen. Der er dagligt åbent i alle FFO3 tilbuddene.  
 
Eleverne er engagerede og deltagende i de forskellige tilbud, der er i kommunen, og har et stort 
engagement i at få tilrettelagt gode aktiviteter til glæde for fritidslivet efter en lang skoledag. Der er samlet 
ca. 20 procent af eleverne, der er tilmeldt FFO3 ordningerne, dog med stor variation fra næsten ingen til 
næsten alle elever på de enkelte skoler. Herudover er der en stor del af disse elever, som er indskrevet, 
men som sjældent bruger tilbuddet. 
 
Der vil med fordel kunne ses på muligheder for at øge den samlede deltagelse i FFO3 tilbuddene ved at 
ændre på åbningstiderne og i højere grad udnytte de muligheder, der er for at inddrage Furesø 
Fælleselevråd, Furesø Ungeråd, Furesø Ungdomsskole og Ungekulturhuset og foreningslivet i at skabe et 
godt og meningsfuldt FFO3 tilbud, der er attraktivt for alle de ældste lever på kommunens folkeskoler. 
 
Derfor lægges der op til ændringer i kommunens FFO3 tilbud med virkning fra august 2017. Forandringer 
skal gennemføres i dialog med Furesø Fælleselevråd, Furesø Ungeråd, skolebestyrelserne og 
Folkeoplysningsudvalget. 
 
Det skal indgå i drøftelserne med de unge, hvordan der kan etableres aktiviteter for unge på tværs i hele 
kommunen, så der sikres en bedre geografisk dækning og mulighed for deltagelse af alle elever. 
Ungekulturhuset kan indgå i dette arbejde. 
 
Byrådet lægger vægt på, at FFO3 skal afspejle de kerneværdier, som de unge søger: samvær, fællesskab og 
aktiviteter. Dialogen med de forskellige interessenter vil have følgende udgangspunkter: 

• Nuværende lokaliteter og placeringer for kommunens FFO3 tilbud bevares, hvis der er et elevgrundlag. 
Alternativt samles tilbuddene på færre matrikler, men kun hvis det bidrager til at sikre samhørigheden 
og variationen i tilbuddene 

• At de unges behov for samvær og fællesskab kan understøttes af tværgående aktiviteter, så 
kommunens unge også har mulighed for at lære hinanden at kende, fordi vi ved, at fællesskab 
forpligter 

• Der etableres 3 ugentlige åbningsdage i hvert FFO3 tilbud, som placeres i samarbejde med brugerne og 
fordeles, således at der findes relevante tilbud på alle ugens dage.  
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• Det undersøges i et samarbejde med repræsentanter for FFO3erne, Furesø Fælleselevråd og Furesø 
Ungeråd, hvordan ”en succes” bliver skabt på Slottet, Regnbuen og Toppen, så de gode erfaringer kan 
bredes ud. 

• FFO3 tilbuddene henvender sig til fortsat 7., 8. og 9. klassetrin 
• FFO3s aktiviteter kan med fordel også indtænke aktører fra foreninger, Ungekulturhuset og Furesø 

Ungdomsskole, så FFO bliver spændende og varieret og samtidig viser muligheder og perspektiver i 
foreningsdeltagelse.  

 
Involveringen af de forskellige interessenter i udformningen af de fremtidige FFO3 tilbud vil ske fra 
efteråret 2016 og frem til februar 2017, således at der kan fremlægges en samlet plan for, hvorledes 
ordningerne ønskes tilrettelagt fra skoleåret 2017/18. 
 
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
De konkrete effekter af den foreslåede besparelse vil kunne beskrives nærmere på baggrund af den 
forestående dialog med interessenterne.  
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Der lægges op til en samlet årlig nettobesparelse på 0,45 mio. kr. årligt på budgettet til FFO 3 ved fuld 
indfasning og 5/12 effekt i 2017, da forslaget først kan implementeres fra august 2017. 
Bruttobudgettet for FFO3 reduceres fra ca. 2,1 mio. kr. til ca. 1,7 mio. kr. 
 
Forslaget vil alt efter den konkrete udmøntning kunne medføre personalereduktioner. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Forslaget fremsættes som en del af Byrådets arbejde med at sikre balance i kommunens økonomi med 
Budget 2017. 



Effektiviserings- og Besparelseskatalog    Rev. 3. oktober 2016  
 
 

39 
 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 
 
Udvalgets ansvarsområde 
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget har ansvaret for følgende aktivitetsområder: 
• Kultur 

• Idræt og Fritid 

• Folkeoplysning 

• Turisme 

Visioner og særlige indsatser på udvalgets område 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets arbejde tager udgangspunkt i Vision Furesø, herunder i målsætningen 
om at være en kommune, hvor vi værner om vores smukke natur og har et rigt udbud af kultur og idræt.  
 
Der er på udvalgets område et særligt fokus på børn og unges involvering og fastholdelse i fritids- og 
idrætsaktiviteter, så det sikres, at der etableres sunde vaner fra en tidlig alder. 
 
Samtidig er der fokus på det frivillige arbejde. Dette er både et væsentligt og bærende element i de fleste 
foreninger, ligesom det for den enkelte kan betyde udvikling af kompetencer i forhold til bl.a. job og 
uddannelse. 
 
Furesø Kommune har mange blomstrende foreninger, og en del af disse har et ønske om at udvide deres 
aktiviteter. Det er således nødvendigt for udvalget fortsat at fokusere på at sikre en effektiv udnyttelse af 
de kommunale kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. 

 

Udvalgets budget 
Udvalgets samlede budget udgør 79,6 mio. kr. og er fordelt på aktivitetsområderne som vist i 
nedenstående figur.  

 

  
 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område har i budgetperioden 2013-2016 samlet leveret besparelser og 
effektiviseringer for 1,7 mio. kr. Tallet dækker over, at der i 2013, 2014 og 2016 netto er tilført midler til 
området, mens udvalget i 2015 leverede en større besparelse på 4,5 mio. kr. De gennemførte 
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effektiviseringer og besparelser ligger blandt andet på lønkroner, puljer under FOU, driftsmidler på haller 
og udendørsområder samt på kulturelle institutioner. 
 

Udvalgets handlingsmuligheder 
Udvalgets budgetsammensætning gør, at der er stor politisk frihed til at beslutte, indenfor hvilke områder 
aktiviteterne skal slankes, idet langt hovedparten af budgettet anvendes til ”kan-opgaver”. 
 
En del af udgifterne på området anvendes til bygningsdrift, og der kan derfor være et potentiale, hvis der 
arbejdes med at effektivisere brugen af kommunale bygninger. Det kan ske ved at optimere og udnytte 
faciliteter i højere grad og ved at skære ned på antallet af bygninger. Dette arbejde er påbegyndt i dialog 
med FOU og forslagene bliver nærmere præsenteret på Byrådets budgetseminar i starten af september og 
på fagudvalgsmøderne i den efterfølgende uge.  
 

Konkrete forslag på udvalgets område 
 
På udvalgets område fremsættes følgende forslag: 
• KFIU 1 - Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4 
• KFIU 2 - Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5 

• KFIU 3 – Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt 
effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og 
fritidsområdet 
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Forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område 
 

Forslags-
nummer 

Aktivitetso
mråde 

Forslag 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budge
t 2020 

              

Rene effektiviseringer - enklere, bedre, billigere, smartere 0 0 0 0 

              

Generelle reguleringer -416 -423 -423 -423 

KFIU 1 Generel Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse 
under ØU 4 

-165 -172 -172 -172 

KFIU 2 Generel Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., 
beskrivelse under ØU 5 

-251 -251 -251 -251 

Strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud - ud fra 
politiske prioriteringer ift. kerneopgaven og tværgående muligt 
serviceniveau 

0 0 0 0 

       Forslag der kan medvirke til udmøntning af rammereduktioner 
udvalgsniveau/decentralt  

-1.100 -1.800 -1.800 -1.800 

KFIU 3 Kultur og 
fritid 

Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter 
for børn, unge og socialt udsatte samt 
effektivisering af facilitetsudnyttelsen og 
kommunalt støttede aktiviteter inden for 
kultur og fritidsområdet 

-1.100 -1.800 -1.800 -1.800 

       

I alt -1.516 -2.223 -2.223 -2.223 



Effektiviserings- og Besparelseskatalog    Rev. 3. oktober 2016  
 
 

42 
 

 

KFIU 3 – Aftale med FOU: Bedre udnyttelse af ressourcerne, samt besparelser inden for kultur-, 
fritids-, og idrætsområdet i 2017 og 2018 
 __ Effektivisering    _x__Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -1.100 -1.800 -1.800 -1.800 
Investeringer     

Indtægter     
Netto -1.100 -1.800 -1.800 -1.8 00 

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Furesø Kommune har et rigt udbud af kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter. Dette skyldes bl.a. et meget 

aktivt foreningsliv, en stor frivillig indsats fra mange af kommunens borgere, samt mange kommunale 

tilbud og et stort antal egnede faciliteter. KFIU og FOU vil styrke samarbejdet om, hvorledes ressourcerne 

kan udnyttes bedst muligt. Samtidig skal det sikres, at politisk besluttede besparelser inden for området 

føres ud i livet. Samlet set er der i tidligere års budgetter fastlagt besparelser inden for FOU’s område på i 

alt 2,250 mio., som endnu ikke er realiseret! Disse besparelser eftergives med denne aftale, idet det 

samtidig aftales at gennemføre besparelser for samlet 1,1 mio. kr. inden for KFIU´s område i 2017 stigende 

til 1,8 mio. kr. i 2018.  

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
FOU og KFIU er enige om følgende principper, der vil indgå i byrådets budgetaftale for 2017-2018, og som 

vil blive udmøntet efterfølgende i et samarbejde mellem KFIU og FOU: 

1) Foreningernes rolle i relation til Åben skole, FFO3, børn med særlige behov, samt aktiviteter inden 
for integrationsområdet: 

• Der reserveres sammenlagt 0,4 mio. kr. i 2017 fra midler til den åbne skole, mentorordninger til 

flygtninge, samt støtte-kontakt aktiviteter for børn- og unge med særlige behov. Midlerne kan 

komme i spil i forhold til foreninger, der ønsker og har forudsætninger for at løse opgaver på 

områderne. 

• Der indkaldes i januar 2017 til et orienteringsmøde mellem foreninger og de relevante 

fagforvaltninger om, hvorledes foreningerne kan komme i betragtning til opgaver for de forskellige 

målgrupper. 

• FOU-inviteres til det kommende udviklingsarbejde for et nyt og bedre fritidstilbud til de større 

skolebørn (FFO3). 

• Der tilknyttes en central ressource, der skal facilitere, at foreningerne kommer i spil i forhold til de 

forskellige målgrupper. 

• Der gennemføres i slutningen af 2017 en evaluering af foreningernes opgavevaretagelse på de 

forskellige områder med henblik på at lægge en plan for det videre samarbejde på området. 
 

2) Foreningsdrift 
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• Der arbejdes frem mod en generel model for foreningsdrift gennem en fortsat implementering af 

de tre pilotforsøg, der er igangsat omkring foreningsdrift af hhv. Ryetvej 17, Satellitten og 

Søndersøhallerne. 

• Herudover realiseres inden udgangen af 2017 beslutningen om foreningsdrift af svømmehallerne 

og der hjemtages det i budgettet indlagte provenu herfor fra og med 2018. 

• Der lægges samtidig vægt på at udvide antallet af faciliteter med foreningsdrift til at omfatte 

eksempelvis Farum Arena, Hareskovhallen, Bybækhallen, m.fl. 

• Målet er at skabe en model for foreningsdrift, der er håndterbar at igangsætte og drive både for 

foreninger og forvaltning.  

• Der vil fortsat kunne indgås mindre brugeraftaler med foreninger, hvor de overtager dele af de 

kommunale opgaver mod betaling/tilskud så som rengøring, opsyn eller lignende. 

• Der indlægges i budgettet en ekstra effektiviseringsgevinst på dette område på 0,1 mio. kr. i 2017 

og 0,5 mio. kr. i 2018.  
  

3) Bedre udnyttelse af faciliteter og lukning af de mindst benyttede 

• Der igangsættes et udredningsarbejde af de kommunale udgifter til idræts- kultur og 

fritidsfaciliteter og mulighederne for på sigt at optimere anvendelsen og reducere udgifterne 

gennem bedre udnyttelse af faciliteterne og evt. lukning af de mindst benyttede faciliteter. 

• Udredningsarbejdet færdiggøres og drøftes mellem parterne i efteråret 2017.  

• Som en del af arbejdet, arbejdes der videre med Furesø Spejderråd omkring konkrete løsninger, der 

kan sikre en samlet større udnyttelsesgrad af de kommunalt ejede/støttede spejderhuse; både i 

dagtimerne, men også indenfor ”primetime”. 

• På den korte bane (i relation til budget 2017) arbejdes der med følgende to løsninger:  

- Spejderne fra Sandet 2 flyttes til Naturstøttepunktet Corner, eller alternativt sted, fra 2018.  

- Samarbejdsaftalen omkring brug af Stenvadhallen genforhandles, så der sikres optimeret brug i 

både skole- og foreningstid, samtidig med at større vedligeholdelsesopgaver håndteres. 
 

4) Puljer, faste tilskud og underskudsgarantier: 

• FOUs særlige pulje på 400.000 kr. reduceres med 140.000 kr. idet kulturpuljen afskaffes (0,1 mio. 

kr.) og idræts- og fritidspuljen reduceres med 40.000,- kr. Dette skal bl.a. ses i lyset af foreningernes 

mulighed for at søge midler til at løse særlige opgaver for kommunen – jævnfør pkt. 1)  

• KFIUs ramme til faste tilskud og underskudsgarantier på 600.000 kr. reduceres med 75.000 kr.  

• Retningslinjerne for tilskud og underskudsgarantier tilpasses således, at nedenstående kan danne 

inspiration for en fremtidig fordeling:  
- Aktiviteter målrettet børn og unge prioriteres.  

- Nedprioritering af tilskud til kommunale og selvejende institutioner, der allerede modtager et 

driftstilskud.  

- Ydede tilskud skal ses i relation til deltageres egenbetaling og skal stå i rimeligt forhold til antallet 

af udøvere/tilskuere. 

- Tilskud skal gå direkte til en konkret aktivitet og må ikke bruges som et generelt driftstilskud.   

• Inden KFIUs endelige fordeling af rammen til faste tilskud og underskudsgaranti, høres Kulturelt 

Samråd og FOU.  
 

5) Kommunale kulturtilbud: 
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• Der er i budgettet for 2017 allerede indlagt en række besparelser på de kommunale kulturtilbud 

samt en række gennerelle rammebesparelser på løn- og priseregulering (1,5 mio. kr.). 

• Herudover gennemføres følgende initiativer, der samlet vil give en ekstra besparelse på 0,5 mio. kr. 

i 2017:  

- Den del af Borgerservice, der kræver personligt fremmøde samles ét sted, hvilket ikke direkte 

giver besparelser, men vil kunne give en bedre oplevet service i selve sagsbehandlingen.   

- Den betjente åbningstid på biblioteket reduceres med op til 20 %. (Der vil være selvbetjente 

biblioteker på alle biblioteker).  

- Aktivitetsrammen hos de kommunale kulturaktører reduceres. 

- Kommunens kulturelle foreninger støtter op om ovenstående reduktion, ved i højere grad at 

afvikle deres aktiviteter i samarbejde med de kommunale institutioner.    

- Der sker en fortsat effektivisering af aktiviteter i kommunes to kulturhuse gennem 

organisatoriske og strukturelle tilpasninger. 
 

6) Aktivitetstilskud: 

• Rammen for aktivitetstilskud til foreningerne nedskæres i 2017 med 280.000 kr. (fra 6,4 mio. kr. til 

6,1 mio. kr.).  

• Rammenedsættelsen fordeles relativt mellem alle foreningers beregnede aktivitetstilskud. 

• Folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter ændrede fordelingskriterier for kommunes 

aktivitetstilskud inden udgangen af 2. kvartal 2017.  

• Der vil i den forbindelse blive lagt større vægt på at prioritere tilskud til børn og unge frem for 

tilskud til voksne. Voksne må i højere grad betale for deres foreningsaktiviteter selv. 

• Disse nye fordelingskriterier skal danne baggrund for beregning af aktivitetstilskud fra og med 

2018.  
 

 

7) Indtægter/gebyrer for brug af kommunale bygninger 

• Parterne er enige om at vurdere mulighederne for at optimere udnyttelsen af kommunale 

bygninger og mindske de kommunale udgifter til driften heraf.  

• Parterne vil derfor analysere muligheder og konsekvenser ved følgende mulige initiativer:  

- grundgebyr for foreningers booking af kommunale lokaler via lokalebookingen 

- grundgebyr for foreninger, der er enebruger af et kommunalt lokale, der ikke indgår i 

lokalebookingen. 

- gebyr for foreningers brug af forsamlingshuse samt kulturhuse svarende til en procentdel af 

den af  byrådet godkendte takst for offentlige udlån af disse lokaler.  

- øget betaling af privates leje af forsamlingshuse, så priserne bliver markedssvarende.   

• Parterne er enige om at inddrage alle relevante aktører i denne vurdering og drøfte vurderingen i 

løbet af efteråret 2017. 

• Det er målet, at der kan tilvejebringes en besparelse på 0,3 mio. kr. på området i 2018. 

• Skulle det vise sig, at denne besparelse ikke kan realiseres gennem øgede gebyrer/indtægter 

forpligter parterne sig til at finde en besparelse af tilsvarende størrelsesorden inder for KFIUs-

området i 2018. 
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Afslutning   

Parterne er enige om, at samarbejde om at nå de målsætninger, der er anført i denne samarbejdsaftale og 

løbende vurderefremdriften på de forskellige indsatsområder. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
De vurderede økonomiske effekter er angivet under hvert delforslag. 
 
Nogle forslag har først kunnet få fuld effekt i 2018. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Furesø Kommunes fritidspolitik og Folkeoplysningsloven. 
Understøtter kommunens vision. 
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Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 
 
Udvalgets ansvarsområde 
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har ansvaret for følgende aktivitetsområder: 
• Kontante ydelser (f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge, a-dagpenge) 

• Arbejdsmarkedsforanstaltninger (Beskæftigelsesindsats) 

• Erhverv 

Visioner og særlige indsatser på udvalgets område 
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har ansvaret for beskæftigelses- og erhvervsindsatsen over for 
borgere, der har været ude for ændringer i forhold, der vedrører ledighed, sygdom eller andre sociale 
forhold med betydning for borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Herudover er visionen, at kommunen 
vil være den mest erhvervsvenlige kommune i Region Hovedstaden.  
 
De bærende fokusområder i 2017 vil være at sikre, at flere unge på kanten af arbejdsmarkedet skal have en 
uddannelse, borgere i udkanten af arbejdsmarkedet (langtidsledige kontanthjælpsmodtagere) kommer i 
beskæftigelse, flere flygtninge bliver selvforsørgende, at virksomhederne får den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft, samt at der skabes gode rammebetingelser for etablering af nye virksomheder 
og arbejdspladser 
  
I dette katalog er det derfor blandt andet foreslået en udvidelse af den partnerskabsaftale som Furesø 
Kommune har indgået med erhvervslivet. Samtidig er der lagt op til, at der i forvaltningen skal være en 
styrket koordinering af kommunens indtast i forhold til hhv. beskæftigelse og erhvervslivet.  

 
Udvalgets budget 
Udvalgets samlede budget udgør 207,9 mio. kr. og er fordelt på aktivitetsområderne som vist i 
nedenstående figur.  

 

 
 
 
På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der både i budget 2015 og 2016 gennemført nye 
initiativer og effektiviseringer, der skal medføre besparelser med stigende afkast i 2017 og frem. I 2015 er 
der gennemført et Leanprojekt i Jobcentret som giver en besparelse på kontante ydelser på 5 mio. kr. i 
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2017 og i 2016 er der gennemført en særlig målrettet indsats overfor borgere med anden etnisk baggrund 
end dansk. Formålet hermed er, at denne målgruppe opnår en beskæftigelsesfrekvens, der er på niveau 
med etniske danskere. En fuld implementering heraf forventes at give en besparelse på de kontante ydelser 
på over 8 mio. kr. i 2017. De tidligere års indarbejdede effektiviseringsgevinster gør det alt andet 
vanskeligere at opnå yderligere effekter i tilsvarende størrelsesorden i 2017 og frem.  
 

Udvalgets handlingsmuligheder 
Udvalgets budget er sammensat af de ydelser borgerne modtager (f.eks. kontanthjælp) som er en udgift 
kommunen skal afholde til borgere, der er berettigede til en ydelse (en lovbunden udgift). Budgettet hertil 
udgør mere end 80 % af udvalgets samlede budget. Budgettet til at gennemføre en aktiv 
beskæftigelsesindsats udgør 17 % af udvalgets samlede budget. En del af udgifterne til 
beskæftigelsesindsatsen er lovbundne i de tilfælde, hvor kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at 
yde et beskæftigelsestilbud til borgerne. Andre tilbud er mere styrbare og tilpasses Jobcentrets indsats 
overfor borgerene. 
 
Idet beskæftigelsesindsatsen alt andet lige øger borgerens sandsynlighed for at komme i arbejde (f.eks. 
gennem uddannelse og opkvalificering), kan det svare sig at investere i indsatsen, som giver besparelser på 
de kontante ydelser, når borgerne kommer i beskæftigelse. Den type investeringer er både gennemført i 
budget 2015 og 2016 og overvejes løbende i forbindelse med tilrettelæggelsen af jobcentrets arbejde.    

 

Konkrete forslag på udvalgets område 
På udvalgets område fremsættes følgende forslag: 
• BEU 1 - Styrket kobling mellem beskæftigelses- og erhvervsindsatsen 
• BEU 2 - Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4 
• BEU 3 - Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5 
• BEU 4 - Reduceret tilskud og yderligere nedbringelse af borgere på overførselsindkomst 
 
Herudover er følgende forslag med relevans for BEU beskrevet under SSU: 
• SSU 12 - Bedre beskæftigelsesindsats - færre borgere på førtidspension 
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Forslag på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 

Forslagsnummer Aktivitetsområde Forslag 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 

              

Rene effektiviseringer - enklere, bedre, billigere, smartere -1.700 -2.900 -2.900 -2.900 

BEU 1 Kontante ydelser Styrket kobling mellem 
beskæftigelses- og 
erhvervsindsatsen 

-1.700 -2.900 -2.900 -2.900 

Generelle reguleringer -291 -282 -281 -281 

BEU 2 Generel Reduceret 
prisfremskrivning, 
beskrivelse under ØU 4 

-196 -187 -186 -186 

 BEU 3 Generel  Generel lønsumsreduktion 
på ca. 0,5 pct., beskrivelse 
under ØU 5 

-95 -95 -95 -95 

Strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud - ud fra 
politiske prioriteringer ift. kerneopgaven og tværgående muligt 
serviceniveau 

 -1.000  -1.000  -1.000  -1.000 

 BEU 4   Kontante ydelser Reduceret tilskud og 
yderligere nedbringelse af 
borgere på 
overførselsindkomst 

 -1.000  -1.000  -1.000  -1.000 

Forslag der kan medvirke til udmøntning af rammereduktioner 
udvalgsniveau/decentralt  

0 0 0 0 

              

    I alt -2.991 -4.182 -4.181 -4.181 
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BEU 1 – Styrket kobling mellem beskæftigelses- og erhvervsindsatsen 
 _x_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse    

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -1.700 -2.900 -2.900 -2.900 
Investeringer     

Indtægter     
Netto -1.700 -2.900 -2.900 -2.900 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 

1. Beskrivelse af forslagets indhold  
Under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets ressortområde ligger der to opgaver, som overordnet kan 
sammenfattes således: 
 
Erhvervsindsats: At tiltrække virksomheder til Furesø Kommune og dermed skabe arbejdspladser, herunder 
arbejde for, at der er et godt samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen.  
 
Beskæftigelsesindsats: At sikre at ledige borgere formidles kontakt til virksomhederne med henblik på at 
komme i beskæftigelse. Ved en løbende systematisering af match skal jobcentret sikre, at der er ledige med 
de rette kompetencer, som kan matches med den arbejdskraft, som de lokale virksomheder efterspørger.  
 
Et eksempel på dette er den partnerskabsaftale, som kommunen har indgået med 
erhvervsvirksomhederne. Heri indgår, at kommunen sikrer, at det er billigere at drive virksomhed i Furesø 
Kommune ved at sænke dækningsafgiften. Omvendt skal de lokale virksomheder bidrage til at beskæftige 
ledige borgere. 
 
Tabellen nedenfor viser en status på hvor mange Furesø borgere, der er kommet i beskæftigelse pr. 15. 
april i forhold til den partnerskabsaftale, der er indgået. 

Type Måltal Effekt 

Ordinære jobs 25 29 

Løntilskud 10 15 

Virksomhedspraktikker 47 84 

Voksenlærlinge 8 6 
 

Tabellen viser, at effekten af partnerskabsaftalen har været højere end forudsat til gavn for de berørte 
borgere, virksomhederne og kommunens økonomi. På baggrund heraf foreslås, som led i Budget 2017, at 
partnerskabsaftalen udvides og målrettes de særlige indsatsområder, som er planlagt for 2017 bl.a. i 
relation til en større beskæftigelseseffekt på kontanthjælpsområdet.   
 
I partnerskabsaftalen vil også kunne fastlægges initiativer  der skal styrke koblingen mellem erhvervs- og 
beskæftigelsesindsatsen. 
 
Blandt de konkrete initiativer kan nævnes: 
• Øget fokus på specifikt IT branchen med henblik på at identificere ledige borgere, der har kompetencer 

indenfor netop denne branche og matche dem med lokale virksomheder.  
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• En styrket koordinering af den samlede erhvervsindsats, så virksomhederne oplever et tæt samspil 
mellem eksempelvis byggesagsbehandlingen, plan- og miljøgodkendelser og Jobcentret  

• Velkomstmøder overfor nye virksomheder, der etablerer sig i Furesø Kommune 
Det tættere samarbejde med virksomhederne, de fælles mål for indsatsen og den styrkede koordination 
mellem kommunens forskellige indsatser på område vil fremme antallet af virksomhedspraktikpladser, 
løntilskudsjob og personer i ordinær beskæftigelse. 
 
Dette vil samlet medføre en reduktion i overførselsindkomster, færre udgifter til den beskæftigelsesrettede 
indsats og øget statsrefusion grundet den aktive beskæftigelsesindsats.   
 
Der optages forhandlinger med Furesø Erhvervsforening og Furesø industriforening om en revision af den 
gældende partnerskabsaftale. 
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Som beskrevet ovenfor. 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Forslaget indebærer en samlet effektivisering på 1,7 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018 og frem.  
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Der kan henvises til Furesø Kommunes partnerskabsaftale med erhvervslivet, kommunens erhvervsstrategi 
samt beskæftigelsespolitik.  
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BEU 4 – Reduceret tilskud og yderligere nedbringelse af borgere på overførselsindkomst 
 _X_ Effektivisering    _X__Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

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. 

 
5. Beskrivelse af forslagets indhold  
Kommunen kan udbetale godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er 
på overførselsindkomst, og som deltager i tilbud om vejledning eller opkvalificering samt 
virksomhedspraktik. Borgeren kan efter jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i 
hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet. Godtgørelsen anvendes blandt 
andet til dækning af udgifter til befordring. Jobcentret fastsætter selv nærmere retningslinjer for udbetaling 
af godtgørelsen og giver information til borgeren om indholdet af retningslinjerne. Der er i budget 2017 og 
frem afsat 940 t. kr. til godtgørelse efter § 83. Forslaget betyder at Jobcentret fremadrettet differentierer 
tildelingen af godtgørelsen, så den i udgangspunktet ikke tildeles borgere, der kommer i tilbud i egen 
kommune, da der ikke skønnes at være befordringsudgifter forbundet dermed. Den eventuelt manglende 
tildeling vil ske ud fra en individuel vurdering af den konkrete sag, således at der ikke vil være utilsigtede 
negative incitamenter for den enkelte borger i forhold til at tage imod et konkret tilbud Det skønnes at 
dette vil give en besparelse på 500 t. kr. årligt i 2017 og frem.  
 
Herudover mindskes antallet af borgere, der er berettiget til seniorjob med 1 helårsperson gennem en 
løbende aktiv indsats overfor borgere berettiget til seniorjob, så borgerene i højere grad kommer i ordinær 
beskæftigelse. Dette forventes samlet at give en årlig effektivisering på 0,2 mio. kr.  
 
I det forgangne år har Jobcenteret gennem tidlig opfølgning med den sygemeldte, individuelle tilbud til 
mestring af sygdom, samt konkret understøttelse af dialog mellem sygemeldte og arbejdsgiver oplevet, at 
de sygemeldte er kortere tid fraværende fra arbejdspladsen. Dette er der et såvel et økonomisk som et 
livskvalitetsmæssigt potentiale i, og indsatsen fortsættes i 2017. Refusionstaksterne er højere ved korte 
sygeperioder end ved længere, hvilket betyder, at kommunens udgifter til overførelsesindkomst har en 
højere statslig finansiering og dermed er netto mindre, når sygeperioderne afkortes. Da der forventes en 
øget beskæftigelse for Furesøs borgere i 2017, er der omvendt også et potentielt stigende antal sygemeldte 
i 2017 (flere i arbejde giver flere sygemeldte), og effekten af indsatsen vurderes således konservativt til en 
effektivisering på omkring 0,3 mio. kr.  
 

  
6. Forslagets effekt og konsekvenser 
Forslagets effekt er, at flere borgere – svarende til 3 helårspersoner samlet set – kommer i ordinær 
beskæftigelse, ud over det, der er forudsat i budget 2017 og frem. Samtidigt vil borgere på 
overførselsindkomst – svarende til ca. 42 helårspersoner – ikke modtage godtgørelse. Det er udelukkende 
borgere der deltager i tilbud i egen kommune, der vil blive omfattet af ordningen.     

 

7. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Det samlede forslag bidrager til en effektivisering og besparelse på samlet 1,0 mio. kr. fra 2017 og frem.  
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8. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  
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Social- og Sundhedsudvalget 
 
Udvalgets ansvarsområde 
Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for følgende aktivitetsområder: 
• Sundhed 
• Førtidspensioner, boligstøtte m.v.  
• Ældre 
• Voksenhandicap 

Visioner og særlige indsatser på udvalgets område 
Arbejdet på Social- og Sundhedsudvalgets område tager afsæt i kommunens samlede vision. Målet er at 
skabe en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov, samtidig med at vi giver 
borgerne mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet.  
 
Furesø Kommune arbejder aktivt forebyggende i det borgerrettede arbejde - med fokus på at støtte 
borgerne i at være så selvhjulpne og aktive som muligt med træning, hjælpemidler, nye teknologier og ved 
indretning af boliger, by og byrum. Bliver man svækket pga. sygdom eller andet, tilbydes man træning og 
evt. pleje, omsorg og støtte i relation til ens funktionsniveau og behov. 
 
På både ældre- og sundhedsområdet er de samlede udgifter presset af den demografiske udvikling, 
samtidig med at den større produktivitet i regionsregi udfordrer udgifterne til genoptræning, sygepleje og 
hjemmepleje. En øget indsats for at forebygge ind- og genindlæggelser er derfor nødvendig for at imødegå 
presset.  
 
På Voksenhandicapområdet pågår en omfattende genopretning af alle eksisterende bevillinger med 
udgangspunkt i nyt administrationsgrundlag og det politisk vedtagne serviceniveau. Formålet med 
indsatsen er at sikre kvalitet i sagsbehandlingen samtidig dæmpe den udgiftsstigning, som har præget 
voksenhandicapområdet gennem de sidste år.  

 

Udvalgets budget 
Udvalgets samlede budget udgør 796,1 mio. kr. i 2017 og er fordelt på aktivitetsområderne som vist i 
nedenstående figur.  
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Social- og Sundhedsudvalgets område er i budgetperioden 2013-2016 tilført i alt netto 47,7 mio. kr., 
primært som følge af tekniske korrektioner. Tallet dækker over, at der i perioden også er fundet 
effektiviseringer og besparelser for samlet 26,5 mio. kr. Disse besparelser og effektiviseringer ligger blandt 
andet på indkøb, brug af borgerplan, frit valg på ældreområdet samt en større besparelse som følge af 
projektet selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber. 
 
Nøgletal for udvalgets område viser bl.a. at udgifterne på voksenhandicapområdet ligger højt, mens 
udgifterne til pleje og omsorg ligger lavt. Kommunen har en del forebyggelige indlæggelser, og udgifterne 
til vederlagsfri fysioterapi ligger relativt højt. 
 
Budgetopfølgningerne for 2016 har vist budgetudfordringer på særligt voksenhandicapområdet og ifht. 
hjælpemidler og hjemmeplejens budget, og der er på begge disse områder iværksat handleplaner, der skal 
bidrage til at nedbringe udgifterne.  

 

Udvalgets handlingsmuligheder 
Udvalgets budgetsammensætning gør, at en stor del af udvalgets budget er bundet i lønbudgetter til 
aflønning at personale på bl.a. hjemmeplejen, plejecentre, genoptræningscenter, socialrådgivere m.fl. 
Serviceniveauet er beskrevet i kvalitetsstandarder på området.  
 
Udover effektiviseringer, besparelser og ændrede serviceniveauer har udvalget mulighed for at justere på 
områdets økonomi ved at ændre på den opkrævede brugerbetaling for en række ydelser.  
 
En del af udvalgets samlede effektiviserings- og besparelsespotentiale foreslås udmøntet som decentrale 
rammebesparelser (SSU 12). Det betyder, at dette forslag skal udmøntes decentralt gennem inddragelse af 
ledere, medarbejdere, bestyrelser og andre interessenter.  
 
Det forudsættes, at der decentralt kan anvises de bedste løsninger på udmøntningen ud fra kendskabet til 
hverdagens muligheder og udfordringer. Såfremt udmøntningen ikke kan anvises, bliver rammebesparelsen 
fordelt forholdsvist på de decentrale institutioner på ældre- og sundhedsområdet.  

 

Konkrete forslag på udvalgets område 
På udvalgets område er der i forbindelse med budget 2017 bl.a. gennemført nærmere analysearbejde af 
sundhedsområdet, og der fremsættes følgende forslag: 

• SSU 1 - Optimering af brugen af vederlagsfri fysioterapi 
• SSU 2 - Selvhjulpne borgere - Fokuseret indsats for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser 
• SSU 3 – Færre udgifter til befordring 
• SSU 4 - Velfærdsteknologisk udvikling  
• SSU 5 - Fortsat styrket indsats på voksenhandicapområdet 
• SSU 6 - Samling af hjemmeplejen på Gammelgårdsvej, herunder flytning af sundhedsplejen til 

Kulturhuset og Frivilligcentret til Stien 
• SSU 7 - Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4 
• SSU 8 - Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5 
• SSU 9 - Justering af Fontænehusets aktiviteter 
• SSU 10 – Decentralt udmøntet rammebesparelse på ældre- og sundhedsområdet: Optimeringer og 

lokale effektive løsninger på kommunens decentrale institutioner 
• SSU 11 – Bedre beskæftigelsesindsats - færre borgere på førtidspension 
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Forslag på Social- og Sundhedsudvalgets område 
 

Forslags-
nummer 

Aktivitets-
område 

Forslag 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 

              

Rene effektiviseringer - enklere, bedre, billigere, smartere -4.650 -6.700 -6.700 -6.700 

SSU 1 Sundhed Optimering af brugen af vederlagsfri 
fysioterapi 

-300 -450 -450 -450 

SSU 2 Sundhed Selvhjulpne borgere - Fokuseret 
indsats for at forebygge 
indlæggelser og genindlæggelser 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

SSU 3   Færre udgifter til befordring -250 -250 -250 -250 

SSU 4 Ældre Velfærdsteknologisk udvikling -550 -1.250 -1.250 -1.250 

SSU 5 Voksen-
handicap 

Fortsat styrket indsats på 
voksenhandicapområdet 

-1.800 -3.000 -3.000 -3.000 

SSU 6 Ældre Samling af hjemmeplejen på 
Gammelgårdsvej, herunder flytning 
af sundhedsplejen til Kulturhuset og 
Frivilligcentret til Stien.  

-750 -750 -750 -750 

Generelle reguleringer -2.199 -2.233 -2.230 -2.230 
SSU 7  Generel Reduceret prisfremskrivning, 

beskrivelse under ØU 4 
-812 -846 -843 -843 

SSU 8 Generel Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 
pct., beskrivelse under ØU 5 

-1.387 -1.387 -1.387 -1.387 

Strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud - ud 
fra politiske prioriteringer ift. kerneopgaven og tværgående 
muligt serviceniveau 

-360 -360 -360 -360 

SSU 10 Voksen-
handicap 

Justering af Fontænehusets 
aktiviteter.  

-360 -360 -360 -360 

Forslag der kan medvirke til udmøntning af rammereduktioner 
udvalgsniveau/decentralt  

-3.450 -3.450 -3.450 -3.450 

SSU 11 Ældre og 
Sundhed 

Decentralt udmøntet 
rammebesparelse på ældre- og 
sundhedsområdet: Optimeringer og 
lokale effektive løsninger på 
kommunens decentrale institutioner 

-950 -950 -950 -950 

SSU 12 Kontante 
ydelser 

Bedre beskæftigelsesindsats - færre 
borgere på førtidspension 

-2.500 -2.500 -2500 -2500 

I alt -10.659 -12.743 -12.740 -12.740 
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SSU 1 – Optimering af brugen af vederlagsfri fysioterapi 
 _X_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -600 -600 -600 -600 
Investeringer +300 +150 +150 +150 

Indtægter     
Netto -300 -450 -450 -450 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Vederlagsfri fysioterapi skal sikre personer med svære fysiske handicap og personer med progressive 
kroniske sygdomme, der indebærer forudsigelige funktionsnedsættelser, gratis adgang til fysioterapeutisk 
behandling. Derudover kræves det, at borgeren har en kronisk sygdom inden for en bestemt 
diagnosegruppe. 
 
Formålet med den vederlagsfri fysioterapi er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale 
forringelse af funktioner for de omfattede målgrupper af borgere.  
 
Borgere henvises til vederlagsfri fysioterapi af de praktiserende læger, men kommunerne har 
myndighedsansvaret og betalingsforpligtigelsen. Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi har frit 
valg mellem privat praktiserende fysioterapeuter og eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller 
andre kommuner.  
 
Kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi har i perioden frem til 2014 været stigende. I 2015 blev 
udgiftsudviklingen knækket, men kommunen bruger fortsat næsten 7 mio. kr. årligt på området.  

 

 2015-prisniveau 2012 2013 2014 2015 

Samlet udgift 6.364.354 6.623.274 7.360.086 6.761.072 
 
 

Furesø Kommune ligger højt i nøgletallene sammenlignet med øvrige kommuner målt på de samlede 
nettodriftsudgifter til vederlagsfri fysioterapi pr. borger. Kommunen placerer sig som den 27. dyreste 
kommune beregnet på 2014-udgifterne, som er de senest tilgængelige regnskabstal til benchmark på 
nuværende tidspunkt på landsplan. Kun Rudersdal har højere enhedsudgifter, når vi sammenligner med 
vores nabokommuner.  
 
Sammenligner man kommunernes udgifter pr. patient til vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende 
fysioterapeuter indenfor Region Hovedstaden, ligger Furesø Kommune stort set på gennemsnittet for 
regionen. Herlev er markant billigere, Egedal lidt billigere, mens de øvrige nabokommuner ligger over i 
udgiftsniveau i 2015. Udgiftsudviklingen viser, at kommunens udgifter pr. patient fra 2012-2014 er faldet 
med 20 %, mens regionsgennemsnittet kun er faldet med 3 % i samme periode. Faldet er det markant 
største fald i udgiftsniveau i regionen i perioden.  
 
Samlet set må det konstateres, at kommunens udvikling på området viser en reduktion i udgiftsniveauet de 
seneste år, men at kommunen fortsat ser ud til at have et potentiale for at nedbringe udgifterne. Der 



Effektiviserings- og Besparelseskatalog    Rev. 3. oktober 2016  
 
 

57 
 

iværksættes derfor med dette forslag en yderligere målrettet indsats på området for at øge styringen af 
udgifterne gennem sikring af effektive tilbud til borgerne, der tager tydeligt udgangspunkt i deres behov og 
funktionsniveau. Der rettes en særlig opmærksomhed mod de interne tilbud i kommunen ud fra et ønske 
om at målrette og effektivisere disse.  
 
Erfaringer fra Fredensborg 
Erfaringer fra Fredensborg Kommune viser, at en målrettet indsats for at styrke kvaliteten af de vederlagsfri 
fysioterapiforløb og skabe sammenhæng mellem tilbuddene på træningsområdet kan føre til en øget 
forståelse for målgruppen for vederlagsfri fysioterapi og et styrket samarbejde med de praktiserende 
læger. Samtidig har kommunen opnået en økonomisk besparelse i projektperioden, som dog ikke direkte 
kan kobles til indsatsen, men hvor indsatsen og fokus på ændret praksis vurderes at have været 
medvirkende til faldet.  
 
Samtidig har formålet været at styrke den direkte dialog mellem kommunen, de praktiserende læger og 
fysioterapeuter, samt at styrke kommunens myndighedsansvar med henblik på at opnå større mulighed for 
økonomistyring. 
 
Fredensborg Kommunes indsats har været gennemført under et frikommuneforsøg, hvilket har givet 
kommunen mulighed for at stille krav til de praktiserende læger om, at de skal fremsende henvisninger til 
vederlagsfri fysioterapi og undtagelsesredegørelser til kommunen. I kommunen har et team bestående af 
erfarne fysioterapeuter specifikt stået for at vurdere og gennemgå borgerens sag. Kommunens terapeuter 
har vurderet de faglige begrundelser for vederlagsfri fysioterapi, afdækket borgerens eventuelle øvrige 
kommunale ydelser og anbefalet relevant træningstilbud. 
 
En målrettet indsats i Furesø 
Furesø vil ikke på samme måde som Fredensborg have mulighed for at stille krav til de praktiserende læger, 
da vi ikke er omfattet af frikommuneforsøg. Kommunen må ikke generelt og systematisk bede om 
oplysninger fra lægerne for at kontrollere lægehenvisningerne, men den juridiske vurdering er, at der er 
mulighed for i f.eks. afgrænsede perioder at bede om oplysningerne, hvis de er af væsentlig betydning for 
myndighedssagsbehandlingen.  
 
En gennemgang af lægernes henvisninger vil medvirke til at skabe overblik over målgrupper, 
behandlingstilbud og serviceniveauer. Overblikket skal bl.a. danne grundlag for at kunne etablere 
alternative, målrettede og effektive tilbud i kommunalt regi og derigennem også mulighed for at påvirke 
kommunens samlede fremtidige udgift til området. Samtidig vil overblikket kunne afdække eventuelle 
forskelle i serviceniveauer, så vi kan sikre, at tilbuddene altid tilrettelægges med udgangspunkt i borgernes 
reelle behov. 
 
Borgerne kan årligt modtage ubegrænset holdtræning og 20 individuelle behandlinger under den 
vederlagsfri ordning. Vurderer fysioterapeuten, at borgeren har behov for yderligere individuel behandling, 
skal fysioterapeuten udfylde en blanket (undtagelsesredegørelsen), som efterfølgende skal underskrives af 
borgerens praktiserende læge. En gennemgang af undtagelsesredegørelserne og en øget dialog med 
lægerne forventes at kunne medføre et større fokus på, om fortsat vederlagsfri fysioterapi dels falder 
indenfor reglerne, og dels er det rigtige tilbud for borgeren.  
 
Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, vil fortsat have frit valg mellem de kommunale tilbud og 
privat praktiserende fysioterapeuter, men etablering af attraktive og målrettede tilbud i kommunalt regi vil 
kunne medvirke til øget udgiftsstyring. De målrettede kommunale tilbud skal via et tæt samarbejde med de 
praktiserende læger formidles direkte til de relevante borgere.  
 
Implementering af forslaget 
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For at styrke en korrekt og effektfuld brug af vederlagsfri fysioterapi fremover foreslås det at investere 
midler til ansættelse af et halvt årsværk i 2017, svarende til ca. 300.000 kr., og efterfølgende et kvart 
årsværk fremadrettet fra 2018. Den nye medarbejder ansættes i administrationen og skal have en profil 
som controller kombineret med sundhedsøkonomisk viden.  
 
Medarbejderen skal varetage en målrettet gennemgang og kortlægning af borgernes henvisninger til og 
brug af vederlagsfri fysioterapi hos både privat praktiserende fysioterapeuter og i regi af de kommunale 
vederlagsfri tilbud. Formålet er at etablere et struktureret overblik over indsatsen, som der kan handles ud 
fra og følges op på løbende.  
 
Indsatsen tænkes tredelt: 
• Etablering af et struktureret data-grundlag, regningsgennemgange og fokus på myndighedsopgavens 

omfang og varetagelse. Det skal bl.a. ske gennem en audit-indsats med det formål at identificere 
mønstre i målgrupper ud fra henvisninger og vurdere, om de nuværende tilbud udnyttes med størst 
muligt effekt ift. borgernes behov. Samtidig skal arbejdet kortlægge muligheder for at etablere bedre 
og alternative tilbud i kommunalt regi  

• Gennemgang af undtagelsesredegørelser for at sikre, at de udfyldes ud fra ordningens intentioner og 
regler, herunder også rådgivende dialog med de praktiserende læger om formål, alternative tilbud og 
effekt og serviceniveau.  

• Opfølgning ift. leverandører – både de privat praktiserende fysioterapeuter og kommunens egne tilbud 
i Genoptræningscenteret – for at sikre det rette serviceniveau og fokus på borgernes behov og effekten 
af tilbuddene.  

Der skal etableres tydelige arbejdsgange for fremadrettet opfølgning og audit, dialog med borgerne om 
behov og tilbud og løbende fokus på serviceniveauet i tilbuddene. Dette arbejde sker primært det første år, 
hvorfor der investeres flest medarbejderressourcer i 2017.  
 
Erfaringerne fra Fredensborg Kommunes forsøg vil blive inddraget, ligesom vi er i tæt dialog med 
Sekretariatet for vederlagsfri fysioterapi, som bistår os med råd og vejledning og udgør kommunens 
kontakt til KL. 
  
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Forslaget skal medvirke til at skabe øget fælles forståelse på tværs af kommune, praktiserende læger og 
fysioterapeuter ifht. regelgrundlaget for ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Erfaringerne fra 
Fredensborg viser, at det øgede fokus også skaber gode dialoger om, hvorvidt ordningen anvendes korrekt 
og til den bedste effekt for borgerne.  
 
Samtidig skal forslaget sikre en afdækning af målgrupperne for den vederlagsfri fysioterapi i Furesø, så vi 
kan tilbyde målrettede kommunale tilbud til borgerne af høj faglig kvalitet.  
 
Formålet med hele indsatsen er at sikre, at kommunen anvender ressourcerne bedst muligt på de mest 
effektfulde forløb for borgerne. Indsatsen forventes at kunne reducere udgiftsniveauet med ca. 600.000 kr. 
årligt gennem en målrettet indsats for at optimere forløbene.  
 
Gennem de sidste mange år er kommunens samarbejde med de praktiserende læger styrket og i højere 
grad formaliseret gennem faste møder i Kontaktudvalget/Kommunalt lægeligt udvalg. Fokus på den 
vederlagsfri fysioterapi forudsættes drøftet systematisk i dette samarbejde fremadrettet. Det konkrete 
forslag drøftes ligeledes med kommunens praktiserende læger, så der arbejdes fælles for at skabe de 
bedste og mest effektfulde forløb for borgerne indenfor rammerne af tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi. 
Heri indgår også øget dialog om de kommunale tilbud indenfor ordningen og formidlingen af disse 
muligheder til borgerne.  
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
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Der investeres i et ekstra halvt årsværk med controller-kompetencer kombineret med faglig indsigt på 
området i 2017, svarende til ca. 300.000 kr. Fra 2018 og fremadrettet afsættes midler til et kvart årsværk 
årligt, svarende til ca. 150.000 kr. årligt. Årsværket ansættes i administrationen.  
 
Det forventes, at udgiftsniveauet kan reduceres med 600.000 kr. årligt som følge af indsatsen.  
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Forslaget ligger i tråd med kommunens værdighedspolitik om at være en aktivt forebyggende kommune i 
det borgerrettede arbejde - med fokus på at støtte borgerne i at være så selvhjulpne og aktive som muligt 
med udgangspunkt i deres funktionsniveau og behov. 
 



Effektiviserings- og Besparelseskatalog    Rev. 3. oktober 2016  
 
 

60 
 

 

SSU 2 – Selvhjulpne borgere – fokuseret indsats for at forebygge indlæggelser og 
genindlæggelser 
 _X_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 
Investeringer +100 +100 +100 +100 

Indtægter     
Netto -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Udgifterne på sundhedsområdet udgør i 2017 ca. 172 mio. kr. Kommunen har gennem de senere år 
iværksat en målrettet indsats under overskriften ”Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber”. Formålet 
med indsatsen er at anvende kommunens ressourcer bedst muligt på tværs til at skabe tværgående og 
koordinerede løsninger på nutidens udfordringer og sikre, at alle har mulighed for et aktivt, sundt og 
selvhjulpent liv – hele livet. Herunder arbejdes der bl.a. på at mindske udgifterne på sundhedsområdet 
gennem tidlig og målrettet forebyggelse og ved et bedre samspil mellem region, praktiserende læger og 
kommunens samlede indsats. Arbejdet med forebyggelse, rehabilitering og koordinerede patientforløb skal 
styrkes.  
 
Derudover er der gennem de senere år også arbejdet med Triagering i kommunen. Triagering er en model 
til tidlig opsporing af funktionstab og sygdomstegn blandt borgere i Furesø Kommune gennem systematisk 
registrering af de daglige (hverdags)observationer hos hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, genoptræningen 
m.fl. Modellen er bredt ud gennem en struktureret implementerings- og kompetenceudviklingsproces og 
har bl.a. medvirket til at skabe fælles arbejdsgange, der sikrer, at begyndende funktionstab og sygdomstegn 
opdages tidligt hos de enkelte borgere, så den nødvendige øgede opmærksomhed og målrettede pleje og 
indsats kan igangsættes. 
 
I samarbejde med Ballerup og Herlev kommunerne idriftsatte Furesø SHS-teamet i februar 2015. SHS-
teamet udgøres af et team af sygeplejersker med specialistkompetencer. Teamet anvendes i relation til 
opgaveløsningen i feltet mellem kommune, hospital og almen praksis. I praksis løser teamet en bred vifte af 
opgaver, som tidligere krævede indlæggelse, forlænget indlæggelsestid eller slet ikke kunne løses i 
kommunalt regi. Erfaringerne med teamet viser, at indlæggelser kan undgås, sygdomstegn kan opspores, 
og der kan ageres rettidigt og kompetent.  
 
For at styrke de allerede igangsatte indsatser foreslås det at iværksætte en række yderligere initiativer, som 
alle har til formål at forebygge indlæggelser og genindlæggelser hos særligt udsatte borgergrupper.  
 
Målgrupper for iværksættelse af nye indsatser 
Der er en række målgrupper af særligt udsatte borgere, der iværksættes en koordineret indsats for.  
• Antallet af forebyggelige indlæggelser for borgere med infektioner i de nedre luftveje er stigende. 

Borgere med KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom), og borgere, der indlægges som følge af 
lungebetændelser, udgør de største diagnosegrupper i denne kategori.  

• De ældre medicinske patienter oplever hyppige indlæggelser og komplikationer, typisk indenfor fald, 
medicin, smertelindring mm.   
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• Følgeudgifterne pga. somatiske sygdomme hos psykisk syge borgere er stigende, da de ofte ikke selv 
opsøger en læge rettidigt. Det er påvist, at dødeligheden hos borgere med psykisk sygdom er høj, og 
der skal iværksættes indsatser, der sikrer, at der arbejdes for tidligt at opspore og forebygge sygdomme 
for denne borgergruppe. Der er tale om en videreudvikling af det tværgående samarbejde mellem 
social- og sundhedsområdet, voksenhandicapområdet og Jobcentret. Desuden skal der ske en målrettet 
brug af mulighederne for hjemmebesøg/samarbejdsmøder hos borgerne med deltagelse af en 
praktiserende læge og i nogle tilfælde kommunen. 

• Udgifterne til indlæggelser for de 0-2 årige ligger lidt højere end vores nabokommuner. Der skal sættes 
fokus på at undgå unødvendige endagsindlæggelser. Der rettes henvendelse til Region Hovedstaden for 
at få afdækket en praksis for indlæggelse og udskrivelse af småbørn i regi af Samordningsudvalget. 

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 0,1 mio. kr. årligt til dækning af særlige honoreringer til de 
praktiserende lægers deltagelse i f.eks. målrettede hjemmebesøg hos borgere. De afsatte midler skal sikre, 
at lægerne har mulighed for at indgå i mere forpligtigende samarbejder ifht. koordinering af borgerforløb.  
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
De målrettede indsatser skal medvirke til at nedbringe antallet af indlæggelser for de beskrevne 
målgrupper.  Forslaget skal desuden medvirke til et øget samarbejde med de praktiserende læger om 
borgere med psykisk sygdom og forebyggelse af indlæggelser hos de 0-2 årige. 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Det estimeres, at igangsættelse af målrettede indsatser for de nævnte borgergrupper vil kunne sikre en 
samlet besparelse på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Herfra skal fraregnes de 0,1 mio. kr. som årligt reserveres i en 
pulje til understøttelse af samarbejdet med de praktiserende læger.  
 
Den samlede besparelse opnås på den aktivitetsbestemte medfinansiering og svarer til, at kommunen 
samlet forebygger ca. 75 indlæggelser årligt, hvis der regnes med en pris for en indlæggelse på 14.811 kr.   
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Forslaget ligger i tråd med kommunens værdighedspolitik om at være en aktivt forebyggende kommune i 
det borgerrettede arbejde - med fokus på at støtte borgerne i at være så selvhjulpne og aktive som muligt 
med udgangspunkt i deres funktionsniveau og behov. 
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SSU 3 – Færre udgifter til befordring 
 _x_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -250 -250 -250 -250 
Investeringer     

Indtægter     
Netto -250 -250 -250 -250 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Furesø Kommune har i løbet af foråret 2016 foretaget en tværgående analyse af det samlede 
befordringsområde, herunder af kommunens bilpark. Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område 
anvendes der ca. 3,3 mio. kr. til bl.a. befordring til dagcenter, læge, speciallæge og genoptræning.  
 
Udgifterne til befordring er hovedsagligt knyttet til følgende områder: 
 
• Befordring til dag- og aktivitetscenter (Serviceloven § 117) 
• Befordring til læge/speciallæge og Genoptræning (Sundhedsloven §§ 140, 170 og 172) 
• Befordring til STU, beskyttet beskæftigelse mv. (Serviceloven §§ 103 og 104) 
• Tilrettelæggelse af ruter i hjemme- og sygeplejen. 
Analysen har blandt andet afdækket, at: 
• 121 borgere befordres til dagcenter– dette tal er lidt højere pr. indbygger, end i de kommuner vi 

sammenligner os med. Omvendt er andelen af borgere i aldersgruppen 65+ højere i Furesø. 
• Omkostningerne til befordring af borgere til dagcenter beløber sig til ca. 1,7 mio. kr./år. 

Udgiftsniveauet vurderes at ligge lavere pr. borger end i de sammenlignelige kommuner.  
• Egenbetaling til befordring til dagcenter er i dag 348 kr./md. Dette niveau er ca. 30 % lavere i 

gennemsnit sammenlignet med nøgletal fra andre kommuner. 
• Furesø Kommunes omkostninger til befordring af borgere til læge/speciallæge er på ca. 200 t.kr./år. 

Dette niveau er lavt i forhold til sammenlignelige kommuner. 
• Furesø Kommunes befordringsudgifter til genoptræning er på 1,3 mio. kr./år, hvilket ligger over 

gennemsnittet sammenlignet med nøgletal fra sammenlignelige kommuner. 
Befordringsanalysen peger på, at udgifterne til befordring inden for SSU’s område kan reduceres med 0, 45 
mio. som følge af opstramning af visitation og reduktion af serviceniveauer. 
 
Håndtagene, der påpeges i analysen, er blandt andet: 
 
Øget egenbetaling 
§117 er en KAN kørsel, hvorfor der er mulighed for at hæve egenbetalingen og derved nedbringe 
kommunens nettoudgifter. En forøgelse af egenbetaling med 30 % fra 348 kr. til 452 kr. vil bringe Furesø på 
niveau med, hvad vi har set andre steder. 
 
Skærpet visitering  
Reducér kørselsmængden gennem en revisitering af borgere i ordningen med henblik på at sikre, at det kun 
er de borgere med reelt behov, der modtager ydelsen.  
Sikre ensartet visitation, udarbejde et skriftligt, struktureret og præcist grundlag at arbejde ud fra.   
Udarbejde kvalitetsstandarder og instruktioner. Kontrol af al faktisk kørsel (undgå unødige udgifter ved 
udeblivelser). 
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Reduceret serviceniveau 
Øget benyttelse af kollektiv trafik. Anvend åben flextur. 
Antallet af borgere, der køres, nedsættes (§117 er en KAN bevilling og kan bortfalde). 
Afvisitering af de mest mobile borgere (ikke-berettigede). 
Krav om tidligere bestilling af ture for at øge mulighederne for samkørsel. 
De borgere, som kan gå ud til kantstenen og selv stige ind i en taxa, gives ikke befordring, men henvises til 
Flextur. 
 
Billigst forsvarlige befordringsmiddel 
Jf. Sundhedsloven § 170 og 173 skal befordring ske efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel. 
Befordring ydes kun, når befordringsudgiften overstiger en grænse, der er fastsat af ministeren for sundhed 
og forebyggelse. 
 
Ruteplanlægning og styring i hjemmeplejen.  
I analysen er der desuden set nærmere på ruteplanlægning og styring i hjemmeplejen.  
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har tilsammen 23 biler. Disse benyttes til kørsel i 15 bilruter i 
hjemmeplejen og otte ruter i hjemmesygeplejen. Bilerne kører i gennemsnit ca. 18.000 km/år (fra 7.000 til 
35.000 km).  
 
Der er analyseret 11 biler (ca. 50 %) tilhørende Hjemmeplejen.  
Resultatet er, at dagvagt har 8-9 ruter pr. dag, mens aftenvagt har 7-8 ruter pr. dag. Altså en god udjævning 
henover ugen, hvorfor det på dette grundlag ikke kan estimere noget besparelsespotentiale.  
 
Der har ligeledes via GPS-data analyseret rutelængden, og resultatet er en gennemsnitlig rutelænge for 
dagvagt på over 20 km og for aftenvagt på over 30 km. På det grundlag er det ikke muligt at estimere et 
besparelsespotentiale. 
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Ændret visitationspraksis og reduktion af serviceniveau vil kunne betyde, at borgerne og pårørende i 
stigende grad inddrages og medansvarliggøres i forbindelse med befordring.  
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Implementeringen af forslagene vurderes at reducere udgiftsniveauet med 0,45 mio. kr. i 2017 ift. det 
vedtagne budget for 2016.  
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Selvhjulpne borgere. 
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SSU 4 – Velfærdsteknologisk udvikling  
 _X_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    _x__Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -1.300 -1.750 -1.750 -1.750 
Investeringer 750 500 500 500 

Indtægter     
Netto -550 -1.250             -1.250  -1.250 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 
Forslaget indeholder en 
anlægsinvestering 500 500 500 500 
Note: Husk at medtage forslaget som et nyt anlægsforslag 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Furesø Kommune ønsker at investere i en række nye velfærdsteknologiske løsninger med henblik på at øge 
borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet. De senere års udvikling på området har sikret gennemprøvede 
løsninger, der kan implementeres effektivt, sikkert og med beviselige effekter på baggrund af andres 
erfaringer, ligesom der er kommet yderligere løsninger på markedet. 
 
Velfærdsteknologier er brugerrettede teknologier, der forsyner eller assisterer brugeren med en eller flere 
velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøttelse for og forstærkning af f.eks. tryghed, 
sikkerhed og mobilitet i den daglige færden. Det er især rettet mod ældre mennesker, personer med 
kroniske sygdomme eller psykisk sygdom og personer med handicap i forskellige former og grader – samt 
medarbejdere inden for disse målgrupper. 
 
Velfærdsteknologiske løsninger medvirker til: 

- selvhjulpenhed for borgerne:  
o den enkelte borger opnår størst mulig selvhjælp, værdighed og livskvalitet  

- effektiv drift: 
o optimere og kvalitetsforbedre vores ydelser, så vi kan levere maksimal velfærd for 

skattekronerne til borgerne i Furesø Kommune 
- forbedring af arbejdsmiljøet:  

o forbedre arbejdsforholdene, så Furesø Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads, der 
kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, på sundheds-, ældre- og 
handicapområdet 

 
Center for Social og Sundhed og voksenhandicap- og psykiatriområdet har gennem en årrække arbejdet 
med elementer indenfor disse områder: forflytning 2-1; tele-træning; tele- medicin; vasketoiletter og 
toiletløftere på plejecentre; understøtning af demente i eget hjem; indretning for demente på plejecentre; 
implementering af smartphones og tablets til medarbejdere; afprøvning og implementering af 
robotstøvsugere på plejecentre (store arealer) og i borgerens eget hjem; m.m. 
 
Centrene deltager desuden i netværk indenfor området, CareNet; KL’s Center for velfærdteknologi; 
Copenhagen Health Tech Cluster.  



Effektiviserings- og Besparelseskatalog    Rev. 3. oktober 2016  
 
 

65 
 

 
Med de økonomiske udfordringer som centrene står med, er der behov for at arbejde videre med 
afprøvninger og implementeringer, som kan understøtte en stadigt mere effektiv drift. 
 
Det hidtidige arbejde har peget på, at der er behov for en stærkere medarbejderinvolvering og -forankring. 
På den baggrund er der behov for, at organisationen klædes bedre på, end den er i dag, så organisationen i 
højere grad kan deltage i og tage ansvar på de enkelte delområder.   
 
Forslaget indebærer følgende økonomiske konsekvenser: 

- at opkvalificere et antal medarbejdere til at deltage i det videre arbejde med afprøvning, vurdering 
og implementering af velfærdsteknologier 

o kr. 250.000 (engangs) 
- at frikøbe medarbejder til at varetage opgaven som velfærdsteknologiagent på området  

o kr. 500.000 (også i overslagsår) 
 

Dertil kommer et anlægsforslag, der afsætter en pulje til at indkøbe teknologier til afprøvning og 
implementering svarende til 500.000 kr. pr. år.  

  
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
I 2017 vil forvaltningen arbejde med følgende indsatser, hvor der skønnes at være 
effektiviseringspotentiale:  
 
1. Infotavler med planlægningsredskaber til plejecentre:  
Effektivisering: Sparet tid for personalet i kommunikations-, planlægnings – og bestillingsopgaver. 
Skøn: Netto 400.000 kr. i 2017, stigende til 750.000 kr. i de efterfølgende år.  
(i forslaget er leasing af tavler, system m.v.) 
 
2. Færdigimplementering af vasketoiletter 
I løbet af 2016 implementeres yderligere et antal vasketoiletter, så det samlede antal vil være mellem 40-
50. 
Effektivisering: Sparet tid for personalet i plejeboliger. 
Skøn: 500.000 kr. i 2017 og i overslagsårene. 
 
3. Velafprøvede tele-medicinske løsninger, hvor andre kommuner, f.eks. Københavns kommune, har gode 
erfaringer med følgende målgrupper:   
• Patienter 

• Psykiatri 

• Hjerneskadede  

• Borgere, der har behov for hjælp til medicinindtagelse 

Effektivisering: Der kan spares besøg/ kørsel til borgere. Kan medvirke til at forebygge indlæggelser.  

Skøn: 150.000 kr. i 2017 stigende til 250.000 i 2018 og overslagsår. 

Investering: 400.000 kr. (fra anlægspulje) 
 
4. Hjemmeplejen: Medarbejderne møder direkte ind hos borgerne. 
Smartphones og elektroniske nøgler, der implementeres i løbet af 2016, betyder, at medarbejderne kan 
møde ind direkte hjemmefra uden at skulle hente nøgle og evt. rettelser til arbejdsplanen. Herved spares 
tid. 
Effektivisering: Et antal medarbejdere sparer et antal minutter pr. vagt. Herved spares tid, der kan bruges til 
andre opgaver.  
Skøn: 250.000 kr. i 2017 og i overslagårene.  
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Andre forslag, der kan afprøves og implementeres i efterfølgende år: 
1. Velafprøvede teleløsninger til træning i eget hjem, ikke mindst på hold. – evt. i kombination med nr. 1 
Investering: 300.000 kr. 
Effektivisering: Der kan spares besøg/kørsel hos borger. Evt. hurtigere rehabilitering.  
Skøn: 50.000 kr. i 2018 stigende til 100.000 i 2019 og overslagsår.  
 
2. Arbejde videre med at anvende medarbejderne smartphones og tablets maximalt 
”E-clearing”- app – undersøge hvordan medarbejderne kan optage videoer i overensstemmelse med 
lovgivning og til brug for instruktion til borgere, til kolleger, til dokumentation og til at understøtte træning 
og behandling i eget hjem. Afprøve og implementere. 
Videokonferencer – møder med / uden borgere – med deltagelse på flere lokationer.  
Effektivisering: Viden kan være til rådighed for borgere/ medarbejdere, når der er brug for det.  
Møder kan afholdes mere effektivt. 
 
3. SMS-advisering til borgere om  
• kommende aftaler – i eget hjem – i Genoptræningscenter – på sygeplejeklinik m.v.    

• medicin indtag   

• selv træning   

Effektivisering: I dag er der spildtid i form af borgere, der ikke træffes hjemme eller ikke møder op til 

aftaler. 

4. Understøtte at demente kan blive længere i eget hjem: Arbejde videre med sporet: Struktur i hverdagen. 
Husketavle, talende pilleæske, sikkerhed.  
Effektivisering: Udsættelse af hjælp f.eks. senere indflytning i plejebolig.  
 
5. ”Intelligente” bleer. Der er udviklet systemer, der kan hjælpe borgere, der lider af inkontinens med bedre 
regulering, hvorved bedre nattesøvn kan opnås for borgerne og besparelse på ble-budget for kommunen. 
 
6. Løftepuder og -stole. Der er udviklet smarte løsninger til hjælp til at få borgere, der er faldet på ret køl 
igen. 
Effektivisering: Forebygge arbejdsskader - sygemeldinger 
  
7. Aktivitetsfremmende /stimulerende funktioner: 
• Aktivitetscykler – med skærm, der viser videoer med cykelruter, kendte af borgeren.  

• Aktivitetsfliser, testes pt. i Aktivitetscenter på Lillevang. 

Det er relevant at fortsætte inddragelsen af Seniorråd og Handicapråd.  
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Der er i potentialevurderingen trukket på erfaringer fra andre kommuner. Potentialet er i 
personaleomkostninger i de kommunale institutioner samt sundhedsudgifterne på det aktivitetsbaserede 
budget.  Med den demografiske udvikling på ældreområdet vil det næppe få personalemæssige 
konsekvenser, idet evt. frigjorte hænder vil kunne gøre nytte andre steder på området.   
 
Nogle effekter vil være lettere at konstatere end andre. F.eks. kan positive effekter på medarbejderes 
sygefravær være svære at konkretisere og konstatere, da der kan være mange forskellige årsager til hhv. 
øget eller mindsket sygefravær.  
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Forslaget lever op til kommunens ældre- og handicappolitik samt vision om at være en omsorgsfuld og 
effektiv kommune med fokus på borgernes behov. 
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SSU 5 – Fortsat styrket indsats på voksenhandicapområdet 
 _X_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -2.000 -3.200 -3.200 -3.200 
Investeringer 200 200 200 200 

Indtægter     
Netto -1.800 -3.000 -3.000 -3.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
De tiltag, som allerede er iværksat på voksenhandicapområdet, dvs. en gennemgang af visitationskriterier, 
fokus på økonomi i forbindelse med opfølgninger på sagerne, hjemtagelse, forhandling af takster, mv., 
fortsættes. Alle justeringer af service sker ud fra en individuel og konkret gennemgang af den enkelte sag. 
Realiseringen af besparelsen forudsætter, at budgetniveauet for 2017 rettes op på baggrund af 2016. 
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Forslaget vil betyde, at de politiske vedtagne serviceniveauer udmøntes i alle sager – både nye sager og i 
eksisterende sager. 
  
Som led i udmøntningen af budgetforslaget er der afsat 0,2 mio. kr. til ansættelse af Staffing Manager, der 
har fokus på, at der ved eksternt køb (private leverandører og andre kommuners tilbud) foretages 
omkostningseffektive indkøb og løbende følger op på, om der kan forhandles bedre priser på eksisterende 
tilbud. 
 
Handicaprådet skal høres om forslaget. 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Forslaget indeholder ikke personalemæssige konsekvenser, da forslaget vedrører kommunens køb af 
pladser og tilbud hos private leverandører og andre kommuners tilbud. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Forslaget er i tråd med visionen om at være en effektiv og innovativ administration og en helhedsorienteret 
forvaltning med fokus på borgernes behov. 
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SSU 6 - Samling af hjemmeplejen på Gammelgårdsvej, herunder flytning af sundhedsplejen til 
Kulturhuset og Frivilligcentret til Stien 
 _X_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -750 -750 -750 -750 
Investeringer     

Indtægter     
Netto -750 -750 -750 -750 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Det har i mange år været et ønske hos både ledelse og medarbejdere, at hjemmeplejen bliver samlet i ét 
sted. I dag har hjemmeplejen til huse på hhv. Gammelgårdsvej sammen med sundhedsplejen og på 
Hareskovhvile sammen med sygeplejeklinikken i Værløsedelen. Sundhedsplejens ledelse og medarbejdere 
ønsker en mere central placering for deres borgere og har også fået et øget behov for egnede 
undervisningslokaler. 
 
Byrådet vedtog på den baggrund på mødet i juni at samle hjemmeplejen på Gammelgårdsvej 88 og flytte 
sundhedsplejen til Kulturhuset i Farum, herunder i Frivilligcentrets lokale. Frivilligcentret flyttes til 
Bybækskolen.Sygeplejeklinikken, der i dag også har til huse i Hareskovhvile, flytter til det nye Aktivitets- og 
Forebyggelsescenter Skovgården. Hareskovhvile vil herefter stå tomt og kan udbydes til salg.  
 
Forvaltningen har også overvejet muligheden for samlokalisering med sundhedsplejen, men har vurderet, 
at dette ikke vil medføre en synergi – fagligt eller økonomisk. 
  
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Forslaget medfører, at sundhedsplejen får en central, stationsnær placering, hvor borgerne har mulighed 
for at kombinere besøg i sundhedsplejen med de øvrige tilbud i Kulturhuset, som bibliotek, udstillinger og 
cafébesøg. Derudover får sundhedsplejen adgang til flere undervisningsegnede lokaler. 
 
En samling af hjemmeplejen understøtter en ensartet servicering af borgerne, opbyggelse af en fælles 
kultur og stordriftsfordele ved en optimal udnyttelse af ressourcerne. 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Der forudsættes afholdt en anlægsudgift på 1, 0 mio. kr. i 2016, som anvendes til renovering af lokaler og 
flytning af hjemmeplejen og sundhedsplejen.  
Hareskovhvile sættes til salg, og forslaget medfører sparede driftsudgifter på Hareskovhvile på ca. 0,27 mio. 
kr. 
 
Flytning af funktionerne kan være på plads pr. 1. april 2017. Det vurderes, at effekten af synergien ved at 
samle hjemmeplejen og mulighederne for en bedre udnyttelse af ressourcerne vil medføre en samlet 
besparelse på 750.000 kr. årligt fra 2017. 
 
Sammenlægningen indebærer til dels en reduktion i det udekørende hjemmeplejepersonale. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 



Effektiviserings- og Besparelseskatalog    Rev. 3. oktober 2016  
 
 

69 
 

Understøtter Vision Furesø om at være: 
”en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov”.  
 
Understøtter Ejendomsporteføljestrategien ved optimal udnyttelse af Gammelgårdsvej og de tomme m2 i 
Kulturhuset og på Bybækskolen. 
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SSU 10 – Justering af Fontænehusets aktiviteter 
 _X_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -360 -360 -360 -360 
Investeringer     

Indtægter     
Netto -360 -360 -360 -360 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Fontænehuset har til formål at støtte psykisk sårbare borgeres indsats til at blive selvhjulpne, kunne indgå i 
fællesskaber og øge mulighederne job og uddannelse. Fontænehusets aktiviteter og målsætning ligger på 
den måde i tråd med Furesøs målsætning om rehabilitering og hjælp til selvhjælp for voksne handicappede 
og sårbare borgere. 
 
Forvaltningen ønsker at en optimering af samspillet mellem Fontænehusets aktiviteter og kommunens 
øvrige indsats på social- og beskæftigelsesområdet. 
 
Forvaltningen ønsker, at Fontænehuset kan bidrage til rehabiliteringsindsatsen for psykisk sårbare i Furesø 
eksempelvis i relation til fremme af lokale praktikpladser, arbejdspladser, socialøkonomiske virksomheder, 
STU-forløb og botilbud. 
 
Såfremt Furesø lykkes bedre på disse områder, vil det kunne modvirke ensomhed og isolation af psykisk 
sårbare, øge deres muligheder for at blive selvhjulpne og dermed understøtte den faglige udviklingsplan for 
voksenområdet, herunder bidrage til at skabe effektfulde indsatser i nærområdet.  
 
Det foreslås derfor, at kommunen indgår i en dialog med Fontænehuset om, hvorledes de kan spille en 
aktiv rolle i relation til ovenstående. Kommunen vil have fokus på, hvordan det allerede eksisterende 
samarbejde mellem Fontænehuset og det lokale erhvervsliv kan nyttiggøres, og hvordan samspillet med 
kommunens initiativer på området kan styrkes.  
   
På den korte bane er der brug for, at Fontænehuset bidrager til de generelle besparelsesmål i kommunen. 
 
Det foreslås derfor, at Fontænehuset driftstilskud ændres, så Furesø Kommune alene giver driftstilskud til 
20 pladser efter servicelovens § 79 (alment forebyggende og uvisiteret tilbud), hvor Fontænehuset selv kan 
visitere til disse 20 pladser. 
 
Det betyder, at Furesø Kommunes køb af fem pladser efter servicelovens § 104 (visiteret samværs- og 
aktivitetstilbud) skrives ud af driftsoverenskomsten.  

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Forslaget medfører, at Fontænehuset, i lighed med andre Fontænehuse i Danmark, i højere grad selv skal 
sikre sig indtægter ved at sælge pladser til kommunerne. Forvaltningen  vil i 2016 understøtte 
Fontænehuset i Furesø Kommune med en sådan synlighedsproces overfor andre kommuner, så 
nedjusteringen af driftstilskuddet sker som en glidende overgang. 
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Handicaprådet skal høres om forslagets indhold. 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Der er ingen personalemæssige konsekvenser for den kommunale forvaltning, men reduktion i 
driftstilskuddet kan betyde, at Fontænehuset skal tilpasse sine udgifter, såfremt der ikke opnås salg af 
pladser til andre kommuner. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Forslaget er i tråd med visionen om at være en effektiv og innovativ administration og en helhedsorienteret 
forvaltning med fokus på borgernes behov. 
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SSU 11 – Decentralt udmøntet rammebesparelse på ældre- og sundhedsområdet: Optimeringer 
og lokale effektive løsninger på kommunens decentrale institutioner  
 __ Effektivisering    _X__Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -1.360 -1.360 -1.360 -1.360 
Investeringer 410 410 410 410 

Indtægter     
Netto -950 -950 -950 -950 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Som en del af Byrådets arbejde med at sikre balance i kommunens økonomi med budget 2017 forudsættes 
der indarbejdet en række rammebesparelser på de enkelte udvalgs områder. Rammebesparelserne skal 
udmøntes decentralt gennem inddragelse af ledere, medarbejdere, bestyrelser og andre interessenter.  
 
Det foreslås, at ældre- og sundhedsområdet får til opgave at udmønte en rammebesparelse decentralt på 
samlet 0,95 mio. kr. Det samlede budget i 2017 på ældre- og sundhedsområdet udgør ca. 446 mio. kr.  
 
På ældre- og sundhedsområdet har Center MED været inddraget i drøftelser af forslag til budget 2017 og 
rammereduktioner. Der har været nedsat en taskforce gruppe, der har arbejdet med forslag til udmøntning 
af rammereduktionen.  
 
Følgende forslag foreslås til udmøntning af rammebesparelsen på ældre- og sundhedsområdet: 
Hjemtagning af senge og madrasser   0,10 mio. kr. 
Organisering af administration og ledelse på ældreområdet 0,15 mio. kr. 
Effektivisering af arbejdsgange i træningsregi  0,20 mio. kr. 
Ansættelse af læge på Rehabiliteringscentret  0,36 mio. kr. 
Reduktion i udgifter til inkontinenshjælpemidler  0,55 mio. kr. 
I alt     1,36 mio. kr. 
 
2 af forslagene fordrer en investering på samlet:                                              0,41mio.kr.           
 
Investeringen vedrører indgåelse af en § 2 aftale med en læge på rehabiliteringscentret (0,16 mio. kr.) og 
ansættelse af en inkontinenssygelejerske i 20 t/ugen (0,25 mio. kr.). 
 
Nettobesparelsen af forslagene udgør herefter 0,95 mio. kr.                    
 
Ad Hjemtagning af senge og madrasser 
I dag har kommunen kontrakt med eksterne firmaer, om opmagasinering, renholdelse, reparation og kørsel 
af: 

- plejesenge  
- specialmadrasser 

primært til hjemmeboende borgere. Enkelte madrasser udlånes til plejeboligbeboere.  
 
Ved hjemtagning af opgaverne til eget depot vurderer forvaltningen, at der kan spares ca. 0,1 mio. kr. 
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Ad Organisering af administration og ledelse på ældreområdet 
Forvaltningen vil igangsætte en analyse af administrative - og ledelsesmæssige funktioner og arbejdsgange 
på ældreområdets institutioner. Det forventes, at analysen vil medføre en besparelse på 0,15 mio. kr. 
 
Ad Effektivisering af arbejdsgange i træningsregi 
Etablering af teamstruktur i Genoptræningscentret, hvor der fokuseret arbejdes med styrkelse af 
organisatorisk og faglig sammenhængskraft på flere niveauer: Internt i det enkelte team; på tværs af teams; 
mellem rehabiliteringscentret og genoptræningscentret; mellem aktivitets- og forebyggelsescentret og 
genoptræningscentret. Forslaget indebærer at tre teamkoordinatorer får andet ansvarsområde i forhold til 
faglig og organisatorisk planlægning af genoptræningsopgaverne. 
 
Aktuelt bindes for mange personaleressourcer i en struktur, som ikke understøtter effektive arbejdsgange. 
Erfaringer fra genoptræningscentre i andre kommuner er, at det skaber bedre sammenhængskraft og mere 
effektive arbejdsgange at arbejde i fagspecifikke teams. 
 
Implementeringen af teamstrukturen sættes i gang i efteråret 2016, samlet set forventes en treårig 
implementeringsperiode, hvor strukturændringen følges af en kulturændring i forhold til måden at arbejde 
og samarbejde på. 
 
Ad Ansættelse af læge på Rehabiliteringscentret 
Furesø Kommune ønsker at indgå en § 2 aftale med to praktiserende læger i forbindelse med 
Rehabiliteringscentret.  
 
Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på Rehabiliteringscentret bruger dagligt meget tid på at 
komme i kontakt med et større antal praktiserende læger.  
 
Aftalen vil sikre, at alle borgere, med et behov for at blive tilset af en læge, kan tilses forholdsvis hurtigt. I 
dag kan der være flere dages ventetid på sygebesøg ved egen praktiserende læge. Dette kan medføre 
uhensigtsmæssige indlæggelser af borgere, hvor det lægefaglige tilsyn er en forudsætning for at kunne 
løfte det videre behandlings- og plejeforløb.  
 
Ad Reduktion i udgifter til inkontinenshjælpemidler 
I Center for Social og Sundhed behandles ansøgninger om hjælpemidler efter SEL § 112, herunder også 
hjælpemidler på inkontinensområdet (bleer, kathetre og stomi hjælpemidler). Et stigende antal borgere har 
behov for hjælpemidler på dette område. En del af borgerne er kendt i Center for Social og Sundhed, i 
hjemmeplejen, på plejecentre eller andet. Der er også en større gruppe af borgere, som ikke er i direkte 
kontakt med centrets personale. Forslaget indebærer en systematisk opfølgning på de bevillinger, der er 
givet til de borgere, som ikke er i kontakt med centrets personale.  
 
Ved en systematisk og specialfaglig gennemgang af de bevillinger, der er givet til ”ikke kendte” borgere 
sikres det, at de enkelte borgere bliver givet rådgivning og vejledning i korrekt brug af de enkelte og 
bevilligede produkter. Forslaget bygger på dokumenteret erfaringer fra Gentofte og Egedal. Deres erfaring 
er, at der ved sådanne gennemgange findes betydelige uhensigtsmæssigheder, både i bevilling og i brugen 
af de enkelte produkter. 
 
Besparelserne skal udmøntes på en sådan måde, at institutionerne fortsat kan leve op til mål og visioner i 
Furesø Kommune, ligesom gældende lovgivning skal overholdes.  
                   
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Ad Hjemtagning af senge og madrasser 
Opgaven hjemtages til hjælpemiddeldepotet. 



Effektiviserings- og Besparelseskatalog    Rev. 3. oktober 2016  
 
 

74 
 

 
Ad Organisering af administration og ledelse på ældreområdet og Effektivisering af arbejdsgange i 
træningsregi 
Mere effektive arbejdsgange. 
 
Ad Ansættelse af læge på Rehabiliteringscentret 
Forslaget vil indebære, at borgere indlagt på rehabiliteringscentret hurtigere vil kunne blive tilset af en 
læge, og vil kunne forebygge ind- og genindlæggelser. Den borgeroplevede kvalitet vil blive højere på grund 
af den læge- og sygeplejefaglige koordinering omkring borgerens forløb. 
 
Ad Reduktion i udgifter til inkontinenshjælpemidler 
Ved forslagets implementering skal der være fokus på den enkelte borgers selvhjulpenhed. Borgerne skal 
tilbydes faglig vejledning og instruktion i relation til deres behov for og brug af inkontinens hjælpemidler 
 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Ad Hjemtagning af senge og madrasser 
Hjemtagningen medfører en besparelse på 0,1 mio. kr. 
 
Ad Organisering af administration og ledelse på ældreområdet og Effektivisering af arbejdsgange i 
træningsregi 
Forslagene vil medføre besparelser på lønudgifter og personalereduktioner. 
 
Ad Ansættelse af læge på Rehabiliteringscentret 
En § 2 aftale vil ca. koste 160.000 kr. årligt. Det vurderes, at der, ved at ansætte en læge på 
Rehabiliteringscentret med afsæt i en § 2 aftale, kan spares 360.000 kr. på reduktion i antallet af ind- og 
genindlæggelser. 
 
Det er en forudsætning, at aftalen indgås for at kunne byde ind med en besparelse, og det kræver at der er 
to praktiserende læger, der vil indgå aftalen. Her er det væsentligt at påpege at dette tiltag er et element i 
praksisplanen, som det forventes at de praktiserende læger lever op til.  
 
Ad Reduktion i udgifter til inkontinenshjælpemidler 
Der vil være en investering forbundet med forslaget. Der skal ansættes en inkontinenssygeplejerske 
svarende til 20 timer/pr. uge (0,25 mio. kr.). Det vil med tiltaget sikres, at denne gruppe borgere 
fremadrettet vil modtage en grundig forebyggende og faglig udredning af deres specifikke behov, som de 
ikke får i dag. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
”En effektiv og omsorgsfuld kommune”. 
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SSU 12 – Bedre beskæftigelsesindsats – færre borgere på førtidspension 
 _X_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
Investeringer 0 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 
Netto -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Furesø Kommune har i 2017 forudsat udgifter til de forskellige typer af førtidspension på 107,8 mio. kr.  
 
I budgettet er forudsat, at der hvert år tilkendes 50 nye førtidspensioner. På baggrund af hidtidig erfaring 
forventes det nu, at der i stedet tilkendes 30 nye førtidspensioner i 2016 og 2017. Forslaget medfører færre 
udgifter til førtidspension. 
 
Tilgangen til førtidspension kommer primært fra ressourceforløb/jobafklaringsforløb og sygedagpenge.   
En del af de borgere, der tidligere kunne få førtidspension, er nu i målgruppen for små fleksjob. Det må 
derfor forventes, at ca. otte borgere i 2017 og frem overgår til fleksjob/ledighedsydelse i stedet.  
 
Til gengæld forventes flere borgere som følge af tidlig og forebyggende indsats i forhold til sygefravær at 
kunne bibeholde arbejdsevnen og fastholde et almindeligt job.   
 
Samlet set forudsættes 12 helårspersoner i 2017 og frem at blive varigt selvforsørgende. 
  
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Færre borgere på førtidspension betyder færre borgere på varig offentlig forsørgelse. Forslaget 
forudsætter, at 12 helårspersoner bliver varigt selvforsørgende i 2017, og at otte personer bliver visiteret til 
fleksjob frem for til førtidspension. 
 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Forslaget medfører besparelser på førtidspension på 2,2 mio. kr. i 2017 og frem. Samtidig medfører 
forslaget merudgifter til fleksjob/ledighedsydelse på 0,4 mio. kr. i 2017 og frem.  
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Hovedsigtet i beskæftigelsesindsatsen er, at antallet af selvforsørgende borgere skal stige. 
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Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 
 
Udvalgets ansvarsområde 
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har ansvaret for følgende aktivitetsområder: 
• Driftsenheden 
• Kommunale ejendomme 
• Trafik 
• Natur og Miljø 
• Forsyning 

Visioner og særlige indsatser på udvalgets område 
Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets arbejde er overordnet set fokuseret omkring planlægning af kommunens 
udvikling under hensyntagen til blandt andet den omgivende natur, ligesom udvalget har fokus på at sikre 
en velfungerende infrastruktur og velegnede ejendomme og lokaliteter, der kan understøtte kommunens 
tilbud.  
 
Udvalgets opmærksomhed er blandt andet rettet mod udviklingen og lokalplanlægningen i Laanshøj, Farum 
Kaserne, Jonstrup og Flyvestation Værløse, hvor udvalget har prioriteret en høj grad af borgerinddragelse, 
f.eks. gennem afholdelse af borgermøder. Den nye affaldsordning har også fyldt meget i 2016, og den er nu 
ved at blive udrullet i hele kommunen til de villaejere der ikke har meldt det fra. Senere vil det blive 
vurderet, hvilke sorteringstyper der skal tilbydes borgere i rækkehuse og etageejendomme.  
 

Udvalgets budget 
Udvalgets samlede budget udgør 200,7 mio. kr. og er fordelt på aktivitetsområderne som vist i 
nedenstående figur. 

 
 
I november 2015 blev der vedtaget en rammebesparelse på Driftsgården. Denne er også medtaget som 
forslag i nærværende katalog. 
 
 
 
I budgetperioden 2013-2016 er der samlet fundet effektiviseringer og besparelser for 13,9 mio. kr. inden 
for Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets områder. De gennemførte effektiviseringer og besparelser ligger 
primært på Driftsgården, men også på bl.a. energi og på implementering af kørsel med minibusser. 
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Udvalgets handlingsmuligheder 
Af udvalgets budgetramme i 2017 på ca. 201 mio. kr. udgør de største budgetposter løn på 51 mio. kr., 
energi- og vandbudget på 29 mio. kr. (netto), rengøringsbudget til primært kontraktrengøring på 20 mio. 
kr., et samlet huslejebudget på 24 mio. kr. (netto), budget til Movia for drift af lokale busser og flextrafik på 
samlet 20 mio. kr. samt bygningsvedligehold på samlet 23 mio. kr. De store poster udgør tilsammen 167 
mio. kr. af det samlede budget på 201 mio. kr. 
 
Mulighederne for at finde effektiviserings- og besparelsesforslag er primært knyttet til nedjustering af 
aktiviteter og servicereduktioner.  
 
En yderligere justering af serviceniveauer vil påvirke Driftsgården, da der inden for dette område er nogle 
minimumsstandarder der skal overholdes, mens resten er et spørgsmål om ønsket kommunalt 
serviceniveau for f.eks. snerydning og pasning af grønne områder og vejrabatter. 
 

Konkrete forslag på udvalgets område 
På udvalgets område fremsættes følgende forslag: 
 
• MPT 1 - Styrket Facility Management i Kommunale Ejendomme 

• MPT 2 - Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4 

• MPT 3 - Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5 

• MPT 4 - Nedjustering af aktiviteterne på klima- og miljøområdet 

• MPT 5 - Rammebesparelse på Driftsgården  

• MPT 6 – Rammereduktion på energi 
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Forslag på Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets område 
 

Forslags
numme
r 

Aktivitetsomr
åde 

Forslag 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 

       Rene effektiviseringer - enklere, bedre, billigere, smartere -900 -900 -900 -900 

MPT 1 Kommunale 
ejendomme 

Styrket Facility Management i Kommunale 
Ejendomme 

-900 -900 -900 -900 

 Generelle reguleringer -946 -879 -878 -878 

MPT 2  Generel Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse 
under ØU 4 
 

-697 -630 -629 -629 

MPT 3 Generel Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., 
beskrivelse under ØU 5 

-249 -249 -249 -249 

Strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud - ud fra 
politiske prioriteringer ift. kerneopgaven og tværgående muligt 
serviceniveau 

-300 -300 -300 -300 

MPT 4 Natur og 
miljø 

Nedjustering af aktiviteterne på klima- og 
miljøområdet 

-300 -300 -300 -300 

Forslag der kan medvirke til udmøntning af rammereduktioner 
udvalgsniveau/decentralt  

-1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

MPT 5 Drifts-
enheden 

Rammebesparelse på Driftsgården -300 -300 -300 -300 

MPT 6 Drifts-
enheden 

Rammereduktion på energi -900 -900 -900 -900 

  

          

I alt     -3.346 -3.279 -3.278 -3.278 
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MPT 1 – Styrket Facility Management i Kommunale Ejendomme 
 _x_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -900 -900 -900 -900 
Investeringer     

Indtægter     
Netto -900 -900 -900 -900 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Kommunale Ejendomme har igennem længere tid gennemført analyser på Facility Management-området, 
og der arbejdes løbende med effektiviseringstiltag. 
 
Et af de områder, der er set på, er kommunens måtteservice på de kommunale institutioner.  
Der er indgået en aftale om køb af måtter i stedet for lejeaftale, hvilket giver en driftsbesparelse. 
 
Forslagets effekt og konsekvenser. 
Der er blevet foretaget en test af måtter på flere af vores institutioner, hvor der blev valgt en måtte, som 
var af bedre kvalitet i forhold til at fjerne vand og snavs fra fodtøj. De tidligere måtter, som var lejet, havde 
svært ved at tørre, når der var vådt vejr eller sne. Det medførte, at gulve var våde i en længere periode, 
som gjorde gulve porøse og slidte under måtterne. 
 
Måtten, som forvaltningen har valgt at købe, er en model, som tørrer på bare 12 timer og fjerner snavs 
effektivt. I rengøringsaftalen fra oktober 2015 er der indført, at måtter skal støvsuges hver dag, så alt sand 
bliver fjernet fra måtten.  
 
Ændringen af måtteaftalen giver mindre miljøbelastning, da måtter ikke længere skal fragtes frem og 
tilbage mellem vaskeri og kommunens lokaler. 

 
2. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Den årlige besparelse der kommer ved at eje måtter i stedet for at leje er ca. 700.000 kr. Der skal dog hver 
år tilkøbes nye måtter til udskiftning af de nedslidte. Den samlede årlige besparelse vurderes at være ca. 10 
pct. af det samlede måttebudget. 
 
Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser for medarbejdere i Furesø Kommune. 

 
3. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker. 
Den nye aftale indgår som en del af kommunens arbejde med at optimere driftsudgifterne.  
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MPT 4 – Nedjustering af aktiviteterne på klima- og miljøområdet 
 __ Effektivisering    __x_Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -300 -300 -300 -300 
Investeringer     

Indtægter     
Netto -300 -300 -300 -300 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
På driftsbudgettet er der afsat knap 1,9 mio. kr. (2016-niveau) til bæredygtighed og klimaaktiviteter, inkl. 
300.000 til partnerskab i Gate21. 

 
Budgettet anvendes til at realisere to-årige handleplaner, som implementerer kommunens miljø- og 
klimapolitik. Hovedaktiviteterne er kommunens interne miljø- og klimaambassadørordning, omlægning til 
økologisk kost i de kommunale køkkener, fremme grøn mobilitet og fremme energibesparelser hos borgere 
og virksomheder. Via fundraising er der skaffet væsentlige midler, som supplerer kommunens bidrag til 
bl.a. etablering af skolehaver og realisering af cykelparkering. 

 
Forvaltningen foreslår nedenstående justeringer i indsatserne for at tilvejebringe en samlet reduktion af 
udgifterne på 0,3 mio. kr. årligt.  

 
Energi & boliger.  
Forslag til besparelse: 50.000kr.  
Medfører ophør af tilbud til private boliger og boligselskaber om tilskud til energigennemgange 
(BedreBoligPlaner). Det grønne håndværkerfradrag betyder, at boligejerne alligevel kan få et fradrag for 
BBPlanen. Dette gælder dog ikke den almene sektor. Andre indsatser vil blive videreført, bl.a. formidling af 
viden, informationsmøder o.l. 
 
Energi & Erhverv 
Forslag til besparelse: 75.000kr.   
Der blev i 2015 brugt ca. 70.000 kr. på indsatsen i form af tilskud til energigennemgange. Det foreslås, at 
tilskuddet ophører.  

 
Grøn Mobilitet  
Forslag til besparelse: 50.000kr.  
Det er væsentligt at dokumentere, om indsatsen for at fremme grøn mobilitet gennem forbedringer af  
infrastrukturen virker. Men det foreslås at nedsætte frekvensen af dokumentationen, således, at der i det 
ene år gennemføres tællinger, og at resultaterne bearbejdes i det efterfølgende år.  

 
Ambassadørindsatsen  
Forslag til besparelse: 50.000kr.  
Det er muligt at beskære denne indsats med 50.000 kr., men det vil næppe kunne ske, uden at det vil 
afspejle sig i, at reduktionen i el, vand og varmeforbruget i de kommunale bygninger bliver mindre, end den 
ellers ville.  
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Pilotprojekt om udlån af klimacykler til borgere fra biblioteker  
Forslag til besparelse 50.000 kr. 
Projektet omdefineres. Der indledes et samarbejde med el-cykelfabrikanter/importører om udlån af el-
cykler.  
 
Økologiindsatsen i de kommunale køkkener 
Forslag til besparelse: 50.000 kr.  
Furesø Kommune har opnået 64 % økologi i gennemsnit, men ikke i alle køkkener. Resultatet er opnået som 

følge af, at medarbejderne er uddannet for EU-midler til at lave økologisk mad med årstidens råvarer og 

inden for de eksisterende budgetter. Midlerne blev bevilliget af Fødevareministeriet og brugt i 2013 og 

2014. Indsatsen finansieres af Furesø Kommunes midler i 2015 og 2016. Furesø Kommune har forpligtet sig 

til at nå 60 % økologi i alle køkkener inden 2020. Det vurderes, at det stadig er realistisk at nå målet om 60 

% økologi i alle køkkenerne på trods af en reduktion af budgettet fra 200.000 kr. til 150.000 kr.  

Fundraising  
Forslag til besparelse: 25.000 kr.  
Fundraisingaktiviteten opretholdes, men ekstern konsulentbistand til kvalificering af ansøgningerne, vil 
blive reduceret væsentligt. 
  
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Ændringerne i de ovenstående indsatser vil få en vis negativ effekt på den borgerrettede og 
erhvervsrettede indsats, indsatsen for grøn mobilitet og på driftsbesparelser, som opnås via 
ambassadørindsats for mindre el, vand og varme. Besparelsen medfører, at det ikke er muligt at opfylde 
alle handlinger i Handleplan 2016-2017 for Bæredygtighed og Klima, som blev vedtaget af Miljø-, Teknik- og 
Erhvervsudvalget på mødet den 13. januar 2016. Det skal dog bemærkes, at Furesø har et forholdsvist højt 
ambitions- og aktivitetsniveau på klima- og miljøområdet.  
   
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Der opnås en samlet besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.  
 
Ingen personalemæssige konsekvenser for medarbejdere i Furesø kommune. 

 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Indsatsen er en implementering af Furesø Kommunes miljø- og klimapolitik 2014 og de heraf følgende 
handlingsplaner. 
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MPT 5 – Rammebesparelse på Driftsgården  
 _x_ Effektivisering    ___Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -300 -300 -300 -300 
Investeringer     

Indtægter     
Netto -300 -300 -300 -300 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Med budget 2015 blev det besluttet, at Driftsgården årligt skal effektivisere med 2 pct. af den samlede 
nettoudgift på ca. 30,8 mio. kr., dvs. ca. 600.000 kr. Besparelsen i 2017 og frem er, i forbindelse med 
budgetforhandlingerne for 2017-2020, reduceret til 300.000 kr. årligt. 
 
2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Besparelse vil skulle findes gennem effektiviseringer, prisafprøvning/udbud af relevante opgaver og/eller 
forpligtende samarbejder på tværs af kommuner.  

 
Besparelserne vil kunne ske i tæt samarbejde med ledelsen, medarbejderne og de faglige organisationer. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Besparelsen implementeres som en samlet rammebesparelse på Driftsgårdens budget.  

 
De konkrete effektiviseringer opnås gennem intern omlægning af arbejdsopgaverne, samt prisafprøvning 
og indgåelse af tværkommunale samarbejder på udvalgte opgaver.  

 
Den foreslåede besparelse kommer oven i de 25 pct. svarende til 10 mio. kr., der allerede er 
sparet/effektiviseret for på Driftsgården i perioden 2010-2016. 

 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Forslaget støtter op om MPT’s tidligere beslutning om, at Driftsgården skal forblive kommunal, men fortsat 
effektivisere, bl.a. gennem en prisafprøvning af udvalgte opgaver. 
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MPT 6 – Rammereduktion på energi  
 __ Effektivisering    _x__Budgetreduktion    ___Budgetudvidelse     

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 

Hele 1.000 kr./ 

2017-priser 
Budgetforslag 

2017 
Budgetoverslag 

2018 
Budgetoverslag 

2019 
Budgetoverslag 

2020 

Udgifter 
Reduktioner -900 -900 -900 -900 
Investeringer 0 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 
Netto -900 -900 -900 -900 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold 
Energirenoveringen udgør et centralt element i Furesø Kommunes klimaindsats og er grundlaget for, at det 
politisk vedtagne årlige reduktionsmål på 2 pct. af kommunens CO2-udledning kan nås.  

Projekterne planlægges og styres af kommunale ejendommes bygningsservice, men udføres fortrinsvis af 
private operatører. Der er igangsat en screening for potentielle CO2-reduktioner af alle kommunens 
ejendomme de sidste år, som nu bærer frugt.  

Den årlige tekniske korrektion vil blive udmøntet ved en reduktion af energibudgettet med 0,9 mio. kr. De 
mange tiltag og klimaændringer gør, at der kan reduceres i energibudgettet. 

Der foreslås en nedjustering af energibudgettet på 0,9 mio. kr.  

2. Forslagets effekt og konsekvenser 
Reduktionen af energibudgettet kan implementeres som følge af, at der er lavet energitiltag på kommunale 
ejendomme, hvilket nu giver den forventede gevinst.  
 
Der vil blive lagt vægt på, at der fremadrettet i stadigt højere grad anvendes grøn energi baseret på 
vedvarende energikilder.  

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 
Økonomisk reduktion, personalemæssigt ingen konsekvenser. 
 
4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker 
Kommunens Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan.  
 


