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Hermed forelægges regnskabet for Furesø Kommune 
for 2016. Regnskabet viser, at vi har løst udfordringer-
ne indenfor de økonomiske rammer, der har været 
fastlagt af Byrådet med budget 2016.  
 
Samlet set ender kommunen med at bruge mindre af 
de opsparede midler end budgetteret – og investerin-
gerne i anlæg er væsentligt højere end tidligere.   
 
Det er gode resultater, der er skabt på trods af, at Fure-
sø Kommune – ligesom andre kommuner – har været 
udfordret på centrale områder, såsom området for 
voksne med særlige behov og beskæftigelsesområdet. 
Omvendt har vi haft færre udgifter end forventet til 
blandt andet flygtninge og ejendomsdrift, hvilket bety-
der, at vi gennem en skarp udgiftsstyring og ompriori-
teringer i løbet af året har løst de udfordringer, der er 
opstået.  
 
Samtidigt har Furesø Kommune effektiviseret driften 
for samlet 42 mio. kr. i forhold til 2015.  
 
Vi har – efter forhandlinger med Økonomi- og Inden-
rigsministeriet omlagt vores lån, således at vi på sigt 
nedbringer vores udgifter til renter og afdrag med 14 
mio. kr. om året.   
 
I de seneste år har Furesø Kommune samtidig iværksat 
et ambitiøst anlægsprogram, for at kunne leve op til 
visionen om en attraktiv grøn bosætningskommune. 
Regnskabet for 2016 viser, at der er investeret knap 
200 mio. kr. i anlæg – investeringsomfanget er fordob-
let i forhold til 2015. 
 
Vi har blandt andet tilbagekøbt hele vejbelysningsan-
lægget, fordi vi kan drive det billigere. Vi er godt i gang 
med opførelsen af det fælles rådhus, der giver varige 
driftsbesparelser, og vi har i vidt omfang renoveret 
skoler og idrætsfaciliteter og udbygget plejehjem.  
 
Den stramme udgiftsstyring og aktive investering i nye 
anlæg understøtter den balancestrategi, som Byrådet i 
Furesø Kommune vedtog i 2015 om, at investeringer og 
effektiviseringer skal gå hånd i hånd, og vi på den måde 
udvikler en omsorgsfuld og effektiv grøn bosætnings-
kommune.  

 
I oktober 2016 indgik et samlet Byråd en aftale om et 
toårigt budget gældende for 2017-2018, hvor der for 
2018 ikke er indarbejdet nye krav til effektiviseringer og 
besparelser. Dette giver rum og plads til, at arbejde 
med en række omstillingsplaner samt budgetanalyser 
på de mest udfordrede områder, som har til formål at 
sikre en langsigtet økonomisk balance. Samtidig vil vi 
nøje følge udviklingen i 2017 og styrke den daglige 
budgetstyring samt sikre et endnu større ledelsesfokus 
på styringsmulighederne.  
 
På anlægssiden vil vi fortsætte vores investeringsstra-
tegi og fortsat i 2017 opretholde et relativ højt investe-
ringsniveau med fokus på langsigtede effektiviseringer 
på driften.  
 
Jeg vil derfor opfordre til at læse det foreliggende regn-
skab 2016, som også er tilgængeligt i en digital version 
på furesoe.dk.    
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